
                                                                           Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy 
                                                                                                           Solec-Zdrój

REGULAMIN  RADY  GMINY

ROZDZIAŁ  I.  -       POSTANOWIENIA  OGÓLNE     

§ 1.
Regulamin określa tryb działania Rady Gminy w Solcu Zdroju, a w 
szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

§ 2.
1. Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny w gminie działa na sesjach, 

przy pomocy Komisji  oraz Wójta.
2. Komisje działają pod kontrolą Rady oraz składają jej sprawozdania ze swojej 

działalności.

ROZDZAŁ  II                   SESJE     

1. ZASADY  OGÓLNE  

§ 3.
Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działania Gminy.

§ 4.
Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonania zadań .

2. PRZYGOTOWANIE  SESJI.

§ 5.
1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady Gminy zgodnie z  występującymi 

potrzebami.
2. Sesje przygotowuje, ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i 

godzinę rozpoczęcia sesji, Przewodniczący Rady Gminy wraz z  Wójtem 
przy współpracy przewodniczących Komisji stałych Rady.

§ 6.
1. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej 3 dni przed ustalonym terminem 

obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie 



rozpoczęcia sesji, projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i niezbędne 
materiały związane z przedmiotem sesji.

2. W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 Rada Gminy 
może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej 
odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego 
tylko na początku obrad, przed uchwaleniem porządku obrad.

§ 7.
1. O terminie sesji Przewodniczący Rady powiadamia   przewodniczących 

organu wykonawczego sołectw. 
2. Przed każdą sesją Rady Gminy, Przewodniczący ustala szczegółową listę 

osób zaproszonych na sesję.

3. OBRADY  
                             

§ 8.
1. Sesje Rady są jawne, co oznacza, że Przewodniczący podaje do wiadomości 

publicznej informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad co najmniej na 
3 dni przed sesją w sposób zwyczajowo przyjęty

2. Jawność sesji oznacza ponadto, że podczas obrad na sali może być obecna 
publiczność zajmująca specjalnie w tym celu wyznaczone miejsca.

§ 9.
Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte szczególną ochroną, 
wynikającą z przepisów prawa, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada Gminy 
obraduje przy drzwiach zamkniętych. Wyłączenie jawności sesji oznacza, że 
podczas obrad mogą być obecne tylko osoby zaproszone do udziału w sesji.

§ 10.
Rada Gminy obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy 
składu Rady /quorum/ chyba, że ustawy stanowią inaczej.
                                                             § 11.
1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek co 

najmniej ¼ liczby radnych lub Przewodniczącego,  Rada może postanowić o 
przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad i innym terminie, na następnym 
posiedzeniu tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na 
niemożliwość  rozpatrzenia całości spraw porządku obrad na jednym 
posiedzeniu, uzasadnioną konieczność poszerzenia porządku, potrzebę 
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przeszkody uniemożliwiające 
Radzie  właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw.

2. Przewodniczący Rady Gminy postanawia o przerwaniu posiedzenia w 
przypadku stwierdzenia  braku quorum w trakcie obrad , wyznacza nowy 
termin tej samej sesji. Fakt przerwania posiedzenia oraz nazwiska i imiona 
radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady , co 
spowodowało brak quorum, odnotowuje się w  protokole.

3. Radni stwierdzają swą obecność na sesji podpisem na liście obecności.



                                                           § 12.
Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady Gminy,  a w razie jego 
nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go na posiedzeniu – jeden z 
Wiceprzewodniczących.
                                                           § 13.
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego 

formuły „Wysoka Rado. Otwieram ......... sesję Rady Gminy Solec-Zdrój”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza prawomocność obrad. Dokonuje 

tego na podstawie przedłożonej mu listy obecności.
                                                           § 14.
Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z 
poprzedniej sesji , który jest udostępniony radnym do osobistego zapoznania się 
z jego treścią przed terminem obrad. Protokół ten może być odczytany w czasie 
sesji w całości lub w części  na wniosek jednego z radnych.
                                                           § 15.
Porządek obrad Rady winien obejmować sprawozdanie  Wójta z działalności za 
okres pomiędzy sesjami.
                                                           § 16.
W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie 
interpelacji przez radnych. Porządek powinien również przewidywać udzielanie 
odpowiedzi na interpelację.
                                                           § 17.
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku .
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń lecz może 

także w uzasadnionych wypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
3. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 10 minut, a 

powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie 5 minut. 
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może przedłużyć czas 
wystąpienia.

4. W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w 
sprawie wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być 
w szczególności sprawy:
- odroczenie sesji,
- wprowadzenie tajności obrad,
- kontynuowanie obrad na następnym posiedzeniu,
- stwierdzenie quorum,
- zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania,
- zamknięcie listy mówców, ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów.

5. Przewodniczący obrad poddaje wniosek o charakterze formalnym. pod 
głosowanie. Rada rozstrzyga sprawę zwykłą większością głosów w 
głosowaniu jawnym. 



§ 18.
1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem  obrad. Może 

czynić radnym uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania 
wystąpień.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, 
które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź 
uchybiają powadze sesji.

3. W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu odbiega od przedmiotu 
obrad, bądź przekracza przeznaczony dlań czas, Przewodniczący przywołuje 
go „do rzeczy” po dwukrotnym przywołaniu Przewodniczący może 
pozbawić radnego głosu.

4. W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowania radnego w 
sposób oczywisty zakłócają porządek  obrad bądź naruszają powagę sesji, 
Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a jeśli 
przywołanie nie odniosło skutku odbiera mu głos, polecając odnotować ten 
fakt w protokole sesji.

5. Postanowienia ust.. 1,3 i 4 stosuje się odpowiednio do osób spoza rady, 
zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 19.
Przewodniczący może zdecydować o przyjęciu do protokołu sesji wystąpienia 
lub oświadczenia radnego nie wygłoszonego bezpośrednio w trakcie obrad, 
powiadamiając go o tym niezwłocznie.

§ 20.
Przewodniczący obrad w punkcie „Wolne wnioski i zapytania” udziela głosu 
osobom spośród publiczności, po uprzednim wyrażeniu przez nich takiej chęci i 
podaniu przedmiotu sprawy, w której zamierzają się wypowiedzieć.

§ 21.
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję 

wypowiadając formułę „Wysoka Rado. Zamykam ........ sesję Rady Gminy w 
Solcu Zdroju”. Czas otwarcia sesji aż do jej zakończenia uznaje się za czas 
trwania sesji Rady.

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno 
posiedzenie.

§ 22.
Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają 
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

§ 23.
1. Z każdej sesji osoba do obsługi Rady sporządza protokół, stanowiący 

urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do 
protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych gości oraz 
podjęte przez Radę uchwały.

2. Protokół wykłada się do publicznego wglądu w Referacie Organizacyjnym 
Urzędu Gminy oraz na następnej sesji.



ROZDZIAŁ  III.           UCHWAŁY RADY GMINY.

                                                              § 24.
1. Sprawy będące przedmiotem obrad na sesji, Rada Gminy rozstrzyga w 

formie uchwał.
2. Uchwałą Rady jest każdy akt woli wyrażony na sesji, który wywołuje 

określone skutki w sposób bezpośredni lub pośredni
3. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o 

charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.
§ 25.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, 
chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy.

§ 26.
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Gminy mogą występować:

1) grupa co najmniej 3 radnych,
2) komisje Rady,
3) Wójt Gminy

2. Z inspiracją wykonania inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie, w 
stosunku do podmiotów wymienionych w ust. 1, mogą występować 
organizacje społeczne i zawodowe działające na terenie Gminy oraz 
mieszkańcy w drodze postulatów zgłaszanych na spotkaniach z radnymi.

§ 27.
1. Podmiot uprawniony do wykonania inicjatywy  uchwałodawczej przedstawia 

swoje propozycje w tym przedmiocie Wójtowi Gminy, a jeśli działanie tego 
podmiotu spowodowane jest wnioskami, których mowa w  § 26 ust. 2 
okoliczność tę wymienia się w uzasadnieniu.

2. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy, a także projekty 
uchwał przedstawia Radzie , wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami 
właściwych komisji Wójt Gminy. Organ ten nie może uchylić się od 
przedstawienia Radzie wniosku zgłoszonego przez podmiot uprawniony do 
wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą.

3. Tryb określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy uchwał w sprawach osobowych Rady 
4. Jeżeli podmiot uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej 

przedstawia tę inicjatywę wprost na sesji, z pominięciem trybu opisanego 
wyżej, objęcie tego projektu obradami sesji może nastąpić jedynie w 
wyjątkowo uzasadnionych i nie cierpiących zwłoki wypadkach, po 
dokładnym pisemnym sprecyzowaniu  brzmienia uchwały. W innych 



przypadkach Rada powinna odesłać projekt Wójtowi celem przygotowania 
projektu uchwały pod obrady następnej sesji.

§ 28.
1. Uchwały Rady Gminy powinny zawierać:

- datę , tytuł i kolejny numer,
- podstawę prawną,
- merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
- określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
- termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej 

obowiązywania,
- rozstrzygnięcie dotyczące sposobu ogłoszenia uchwały.

2. Uchwały Rady Gminy podpisuje:
Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył 
obradom.

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołami sesji 
Referat Organizacyjny Urzędu Gminy.

ROZDZIAŁ      IV.   TRYB   GŁOSOWANIA 

§ 29.
1. Rada Gminy, stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym , 

podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą, bezwzględną 
lub kwalifikowaną większością głosów.

2. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
§ 30.

1. Do projektów uchwał radni mogą wnosić poprawki, których treść musi być 
dokładnie sprecyzowana wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie 
uchwały.

2. Zgłoszone poprawki podawane są kolejno pod głosowanie. 
W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek 
najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi 
wnioskami.

3. Projekt uchwały z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w 
całości pod głosowanie.

§ 31.
1. Głosowanie w trybie jawnym przeprowadza Przewodniczący Rady Gminy 

przy pomocy Wiceprzewodniczących.
2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród 

radnych Komisja Skrutacyjna, która sporządza protokół z wykonania swoich 
czynności.



§ 32.
1. W głosowaniu jawnym radni głosują  przez podniesienie ręki.

Za głosy ważne oddane uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz 
„wstrzymujące się”.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kartek ostemplowanych 
pieczęcią Rady. Szczegółowy sposób głosowania określa Statut Gminy.

§ 33.
1. Zwykła większość głosów to:

- większość głosów „za”, przewyższająca co najmniej o jeden głos  liczbę 
głosów „przeciwnych” niezależnie od tego ile było głosów 
„wstrzymujących się”.

2. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej 
„za” od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy „przeciw” i 
„wstrzymujących się”.

3. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady oznacza liczbę 
całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższająca połowę 
ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§ 34.
Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch 
wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu Rady , w głosowaniu tajnym.
Głosowanie w sprawie wyboru i odwołania przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących przeprowadza się oddzielnie.

ROZDZIAŁ  V.        WSPÓLNE SESJE RAD GMIN
 

§ 35.
1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi Radami a w  szczególności dla 

rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych Rad.

ROZDZIAŁ  VI.         ABSOLUTORIUM

§ 36.
1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z 

wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia  absolutorium 
Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową.

2. Wniosek Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać 
uzasadnienie.



3. Ustalenia w sprawie absolutorium Komisja Rewizyjna przekazuje Wójtowi 
przed wniesieniem stosownego wniosku na sesję w terminie umożliwiającym 
ustosunkowanie się do ich treści.

4. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest 
równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w 
sprawie odwołania Wójta.

5. Uchwała Rady Gminy w sprawie  absolutorium podejmowana jest w 
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady.

ROZDZIAŁ   VII.         POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 37.
1. W toku kadencji Rada Gminy może na wniosek podmiotów , którym 

przysługuje inicjatywa uchwałodawcza dokonywać zmian w Regulaminie.

Przewodniczący Rady

Czesław Stępień


	ROZDZAŁ  II                 SESJE   

