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Protokół nr 24 

z POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI RADY Miasta Podkowa Leśna 

DLA OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIAN W STATUCIE MIASTA PODKOWY LEŚNEJ 

30 grudnia 2013 r.  

 

 

 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przyjeto protokół z poprzedniego posiedzenia. 

 

Przeanalizowano powtórnie zapisy opracowywanego statutu oraz regulaminu Rady. Wprowadzono 

jednogłosnie w zaproponowanych ustępach zmiany w brzmieniu załącznika do protokołu. (do 

paragrafu 18). Zwrócono uwagę na konieczność uporządkowania zapisów w części dotyczącej prac 

komisji rewizyjnej.  

 

Protokołowała Anna Łukasiewicz 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr …………. 
 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 

…………… r. 

STATUT MIASTA PODKOWA LEŚNA 

Podkowa Leśna, załoŜona jako miasto ogród w pierwszych latach tworzenia niepodległego państwa 
polskiego, stanowi przykład realizacji ponadczasowej idei i gospodarności, szacunku dla przyrody oraz 
obywatelskiego zaangaŜowania i współpracy mieszkańców. Te cechy pozwoliły przetrwać miastu w prawie  
niezmienionej postaci i uzyskać wpis do rejestru zabytków, a jego obywatelom przez dziesiątki lat 
przyświecały w działaniach na rzecz dobra kraju i wspólnoty mieszkańców. Pragnąc zachować te 
wszystkie wartości dla nas i dla przyszłych pokoleń – przyjmuje się poniŜszy statut miasta ogrodu 
Podkowa Leśna.  

Rozdział 1  
POSTANOWIENI

A OGÓLNE 

§ 1.  
1. Mieszkańcy Podkowy Leśnej tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową zwana dalej Miastem. 
2. Miasto Podkowa Leśna połoŜona jest w powiecie grodziskim, w województwie mazowieckim. 
3. Miasto Podkowa Leśna, obejmuje obszar, którego granice terytorialne określa mapa stanowiąca załącznik nr 

1 do niniejszego statutu. 
4. Podkowa Leśna to miasto ogród, stanowiące unikatowy w skali kraju zespół urbanistyczno-krajobrazowy.  
5. Układ urbanistyczny, zabudowa i zieleń są wpisane do rejestru zabytków i podlegają szczególnej ochronie. 

§ 2. 
Statut Miasta określa ustrój Miasta, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta Podkowa Leśna, 
zwanej dalej Radą, tryb pracy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, zwanego dalej Burmistrzem oraz zasady 
dostępu do dokumentów organów Miasta. 

§ 3. 
1. Herbem Miasta jest rysunek podkowy w kolorze białym odpowiadający srebru, w którą wpisany jest świerk 

w kolorze zieleni chromowej na tarczy w kolorze cynobrowej czerwieni. 
2. Wzory herbu zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Statutu. 
3. Zasady uŜywania herbu określają odrębne uchwały Rady. 

§ 4. 
1. Za szczególne zasługi dla Miasta, Rada moŜe nadać godność Honorowego Obywatela Miasta Podkowa 

Leśna jako wyraz najwyŜszego uznania dla osoby, której godność jest przyznawana. 
2. Uchwałę podejmuje się na wniosek merytorycznej komisji Rady Miasta. 
3. Nadanie godności Honorowego Obywatela Miasta Podkowa Leśna następuje w drodze uchwały, z zasady na 

uroczystym posiedzeniu Rady w obecności osoby uhonorowanej lub jej przedstawiciela. 
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4. Za szczególne zasługi dla Miasta, Burmistrz moŜe przyznać osobie fizycznej, osobie prawnej, instytucji lub 
organizacji, wyróŜnienie. 

5. Kryteria i tryb nadawania wyróŜnienia określa Burmistrz. 
6. Organizacje społeczne, działające na terenie Podkowy Leśnej,  posiadające statutowe uprawnienie do 
nadawania odznaki honorowej, mogą  złoŜyć wniosek  o wręczenie jej na sesji Rady Miasta. Wniosek o 
wręczenie jest opiniowany przez odpowiednią komisję Rady Miasta. 

Rozdział 2  

CELE I 
ZADANIA 
MIASTA 

§ 5. 
Podstawowym zadaniem Miasta jest realizacja zadań ustawowych gminy, a w szczególności zapewnienie 
warunków do bezpiecznego i zdrowego zamieszkiwania, do rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych i 
gospodarczych, jak równieŜ do nauki i wypoczynku zgodnie z ideą racjonalnego i zrównowaŜonego rozwoju. 

§ 6. 
1. Bezpośrednie uczestnictwo mieszkańców w sprawowaniu władzy publicznej w Mieście jest realizowane 
przez: 

1) instytucję referendum gminnego, 
2) bierne i czynne prawo wyborcze, 
3) jawność obrad Rady Miasta i jej komisji, 
4) prawo zgłaszania radnym postulatów i wniosków w celu przedstawienia ich organom Miasta do 
rozpatrzenia, 
5) inicjatywę uchwałodawczą. 

2. Rada Miasta i Burmistrz są zobowiązani zapewnić stałą, szybką i ogólnie dostępną informację dla 
mieszkańców 
o przepisach gminnych i ich realizacji oraz o podejmowanych działaniach. 

§ 7.  
1.   Miasto sprzyja działalności twórczej oraz rozwojowi przedsiębiorczości.  
2.   Działalność gospodarcza i inwestycje prowadzone na terenie Miasta nie mogą stanowić zagroŜenia dla 
zdrowia i Ŝycia mieszkańców oraz dla środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

3. Dla ochrony jakości Ŝycia mieszkańców oraz zachowania walorów środowiska naturalnego i 
zabytkowego charakteru miasta-ogrodu władze Miasta określają zasady zagospodarowania 
przestrzennego w ramach obowiązujących przepisów. 

4 . Za najważniejsze wartości, podlegające szczególnej ochronie, uznaje się równorzędnie:  

1) tradycję i charakter Miasta, 

2) układ urbanistyczny, zabudowę i zieleń Miasta, 

3) ciszę, ład i porządek w mieście, 

4) zdrowie, bezpieczeństwo, 

5) oświatę, wychowanie i kulturę. 

6) własność prywatną i komunalną, 

7) aktywność obywatelską mieszkańców. 

 

§ 8.  
Zakres działania Miasta określają: 
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1) ustawy i akty prawne wydane na podstawie oraz w granicach upowaŜnień ustawowych, 
2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, 
3) uchwały podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały 

podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
R

ozdział 3 
WŁADZ
E 
MIASTA
§ 9. 

1. Miasto wykonuje swoje zadania: 
1) poprzez działalność swych organów: 

a) Radę Miasta, 
b) Burmistrza, 

 

2) poprzez gminne jednostki organizacyjne i samorządowe instytucje kultury, 
3) poprzez działalność innych podmiotów, na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień. 

2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury określa załącznik nr 3 do 
Statutu. 

§ 10. 
Organem stanowiącym i kontrolnym Miasta jest Rada Miasta zwana dalej Radą. 

§ 11. 
1. Rada stanowi prawo w formie uchwał oraz wyraŜa swoje opinie w formie stanowisk, oświadczeń, apeli, 
protestów. 
2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym imiennym, chyba, Ŝe ustawa stanowi inaczej.  
3.  Stanowiska zapadają zwykłą większością głosów.  
 

§ 12. 
1. Obrady Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady. 
2. Rada wybiera ze swego grona jednego wiceprzewodniczącego. 
3. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 
1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek ten moŜe być głosowany na sesji zwołanej nie wcześniej niŜ 
po upływie 14 dni od jego złoŜenia.  

§ 13. 
1. Rada powołuje: 

1) komisję rewizyjną, 
2) komisję właściwą ds. budŜetu. 
 

 

2. Rada moŜe powołać odrębnymi uchwałami zwykłymi inne komisje stałe lub doraźne, określając ich skład 
osobowy, przedmiot i zakres działania oraz okres funkcjonowania komisji doraźnych.  
 
3. Rada moŜe powołać odrębnymi uchwałami zwykłymi zespoły interdyscyplinarne, z osobami spoza składu 
rady, zgodnie z ust 2. 
 

4. Do podstawowych obowiązków komisji naleŜy w szczególności: 
 

1) opracowywanie regulaminów  i planów  pracy, 
2) realizacja zadań określonych planem  pracy, 
3) opiniowanie projektu budŜetu Miasta, 
4) opiniowanie sprawozdania Burmistrza z wykonania budŜetu, 
5) opiniowanie projektów uchwał, 
6) składanie rocznych sprawozdań z pracy komisji. 
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§ 14. 
1. Organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady i zasady funkcjonowania klubów radnych, a takŜe prawa i 

obowiązki członków komisji określa Regulamin Rady Miasta Podkowa Leśna stanowiący załącznik Nr 4 do 
niniejszego statutu. 

2. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa 
Leśna, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego statutu. 

3.  Obsługę Rady zapewnia biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu Miasta. 
4. Dokumentowanie posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej dopuszcza moŜliwość rejestracji 

dźwięku lub obrazu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

§ 16. 
1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz. 
2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Miasta określone w 

ustawach, porozumieniach zawartych z administracją rządową, porozumieniach 
komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami. 

§ 17. 
Burmistrz przedstawia Radzie swojego zastępcę, określając zakres spraw, które zostają mu powierzone. 

Rozdział 4 
PRAWO DO INFORMACJI I ZASADY DOST ĘPU DO DOKUMENTÓW ORGANÓW MIASTA 

§ 18. 
1. Jawność działania Rady, jej komisji oraz Burmistrza obejmuje w szczególności prawo obywateli do 

uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, a takŜe dostępu do dokumentów 
wynikających z wykonywania zadań publicznych.  

2. Dostęp do informacji jest realizowany poprzez: 

a) ogłoszenie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, 

b) wstęp  na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej, 

c) udostępnianie na pisemny wniosek zainteresowanego 
d) udostępnianie w sposób zwyczajowo przyjęty.   

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 punkt c) powinien wskazywać dokument lub przedmiot sprawy, 
której dokumentacja ma być udostępniona. 

4. Dokumenty z pracy Rady i jej komisji oraz z pracy Burmistrza udostępniane są na pisemny wniosek, z 
wyjątkiem protokołów z sesji, uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, których udostępnienie nie wymaga 
pisemnego wniosku. Protokoły podlegają udostępnieniu po ich  przyjęciu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

§ 19. 
1. Dostęp do dokumentów w trybie ustawy z dn 6 wrzesnia 2001r o dostępie do informacji publicznej 

polega miedzy innymi na umoŜliwieniu osobie zainteresowanej: 
1)  bezpośredniego przeglądania wskazanego przez nią dokumentu, 
2)  samodzielnego sporządzania notatek z dokumentów, 
3)  sporządzenia uwierzytelnionego odpisu dokumentu. 
2. Dostęp do dokumentów odbywa się w Urzędzie Miasta, w godzinach urzędowania i w obecności 

wyznaczonego pracownika. 
3. JeŜeli udostępnienie całego dokumentu naruszyłoby przepisy ustaw szczególnych wyłączających 

jawność, dokument udostępnia się w ograniczonym zakresie w drodze sporządzenia wyciągu z 
dokumentu. 

4. Szczegółowy tryb udostępniania dokumentów określa  zarządzenie Burmistrza. 

§ 20. 
1. Do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz tablicach ogłoszeń przed Urzędem 

Miasta podaje się w szczególności: 
1) termin i porządek planowanych sesji Rady, 
2) terminy i porządek  planowanych posiedzeń komisji Rady, 
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3) uchwały Rady, 
4) zarządzenia Burmistrza przeznaczone do publikacji. 

 
2. Burmistrz przedstawia mieszkańcom Miasta załoŜenia budŜetowe na dany rok oraz sprawozdanie z 

wykorzystania środków budŜetowych.   

Rozdział 5  

PRZEPISY 
KOŃCOWE 

§ 21. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowy Leśnej  lub jego zmiany poprzedzone jest 
dyskusją nad projektem. 

§ 22. 
Statut Miasta Podkowa Leśna podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wchodzi w Ŝycie 14 dni po jego ogłoszeniu 
 

 

Załacznik nr 4 do Statutu Miasta Podkowa Leśna 

REGULAMIN RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 
Regulamin Rady określa jej organizację wewnętrzną, tryb pracy, zasady funkcjonowania klubów radnych, a 
takŜe prawa i obowiązki członków komisji Rady. 

§ 2. 
Kwestie nie uregulowane niniejszym Regulaminem określają: przepisy o samorządzie gminnym, Statut Miasta 
Podkowa Leśna oraz inne akty prawne wyŜszego rzędu. 

Rozdział 2 

Sesja Rady Miasta 

§ 3. 
1. Rada obraduje na sesjach zwykłych, sesjach na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu 
Rady.  
2. Sesje Rady zwołuje jej przewodniczący.  W zakresie nie uregulowanym w przepisach o samorządzie 
gminnym, do zwołania sesji stosuje się § 4.  
3. W wypadku swej nieobecności przewodniczący upowaŜnia wiceprzewodniczącego do zwołania 
sesji.  
 
4. Dla nadania uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic państwowych oraz wydarzeń lokalnych, 
Przewodniczący Rady moŜe zwołać sesję uroczystą. 

§ 4. 
1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed 

terminem obrad w ogólnie przyjęty sposób. 
2. Powiadomienie o sesji poświęconej uchwaleniu budŜetu lub rozpatrywaniu sprawozdania z wykonywania 

budŜetu nastąpić powinno nie później niŜ 14 dni przed terminem obrad.  
3. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniami.  
4. Porządek obrad sesji powinien uwzględniać w szczególności: 
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1) otwarcie sesji, 
2) przyjęcie wniosków do zmiany porządku obrad, 
3) informacje i komunikaty przewodniczącego dotyczące okresu między sesjami, w tym informacje o 
uwzględnieniu lub nie uwag do protokołu z poprzedniej sesji, 
4) rozpatrzenie projektów uchwał, stanowisk, oświadczeń lub apeli, 
5) sprawozdanie Burmistrza z bieŜącej działalności między sesjami, realizacji uchwał i wniosków Rady, 
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji, 
7) zgłaszanie interpelacji i zapytań, 
8) sprawy róŜne, 
9) zamknięcie sesji. 

5. Przewodniczący Rady podaje termin, miejsce i porządek obrad sesji do wiadomości publicznej niezwłocznie 
w sposób ogólnie przyjęty. 

§ 5. 
W sesjach Rady powinien uczestniczyć Burmistrz oraz z jego polecenia : zastępca Burmistrza, skarbnik Miasta, 
sekretarz Miasta, kierownicy referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta. 

§ 6. 
1. Sesje Rady są jawne. 
2. Ograniczenie jawności sesji lub jej części może wynikać wyłącznie z ustaw. O wyłączeniu jawności 
decyduje przewodniczący Rady Miasta.  
 

§ 7. 
1. Rada moŜe obradować tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (quorum). 
2. Nieobecność, spóźnienie się lub wcześniejsze opuszczenie sesji Rady przez radnego wymaga skutecznego 
poinformowania przewodniczącego obrad i odnotowania w protokole. 
3. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie sesji przewodniczący obrad ogłasza przerwę i jeŜeli nie 
moŜna uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu 
zachowują waŜność. 
4. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem 
odnotowuje się w protokole. 

§ 8. 
1. Radny lub Burmistrz moŜe złoŜyć wniosek o zmianę proponowanego porządku obrad, z zastrzeŜeniem 

par12 ust 5i6 
2. Rada moŜe dokonać zmian w porządku obrad tylko na początku sesji. 
3. Zmiany poszczególnych punktów i porządku obrad przyjmowane są bezwzględną większością 

ustawowego składu rady. 
4. Zmiany w porządku obrad mogą dotyczyć szczególnie: 

1) Wprowadzenia projektu nowej uchwały, 
2) Wykreślenia zaproponowanego przez przewodniczącego rady punktu obrad, 
3) Przesunięcia kolejności rozpatrywanych spraw, 
4) Zmiany treści  zaproponowanego punktu. 

5. W uzasadnionych okolicznościach, jeśli zmiana porządku obrad dotyczy podjęcia nowej uchwały to jej 
projekt jest dostarczany radnym najpóźniej na sesji i podlega dalszym procedurom określonym w § 12 i 
13 . 

6. W przypadku sesji nadzwyczajnych zwoływanych na wniosek uprawnionych podmiotów określonych 
w § 3 ust 1. zmiana proponowanego porządku obrad jest moŜliwa jedynie w przypadku gdy 
wnioskodawca zwołania sesji wyraŜa na to zgodę. 

§ 9.   
1. W czasie rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad w tym projektów uchwał przewodniczący 

obrad w pierwszej kolejności udziela głosu wnioskodawcy uchwały, referentowi sprawy, przedstawicielom 
komisji opiniujących projekt, przedstawicielom klubów radnych, radnym, a następnie pozostałym 
dyskutantom - zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

2. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad moŜliwe jest po wyczerpaniu listy mówców. 
Ograniczenie to nie dotyczy sprawozdawcy komisji opiniującej projekt. 

3. KaŜdą wypowiedz ustną, radny konkluduje 
4. Radny, który wnioskuje aby konkluzja jego wypowiedzi znalazła się w protokóle, przekazuje ją 

przewodniczącemu na piśmie przed zamknięciem sesji. 
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5. Przewodniczący obrad moŜe udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeŜeli dotyczy to 
bezpośrednio głosu przedmówcy (ad vocem). 

6. Przewodniczący obrad może udzielić głosu mieszkańcom w związku z omawianym punktem obrad , o ile 

osoby te uczestniczyły w pracach odnośnej komisji.  
7. JeŜeli wypowiedź radnego lub innej osoby stanowi powtórzenie uprzednio zgłoszonych opinii, odbiega od 

przedmiotu obrad, uchybia ich powadze, narusza czyjekolwiek dobra osobiste albo łamie prawo, 
przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek radnych lub na wniosek osoby dotkniętej wypowiedzią, 
moŜe w kaŜdej chwili odebrać mówcy głos i moŜe pouczyć, Ŝe mówca powinien odwołać wypowiedziane 
słowa, albo opuścić salę obrad. 

8. Przewodniczący obrad moŜe nakazać opuszczenie sesji Rady kaŜdej osobie , która swym zachowaniem 
zakłóca porządek albo uchybia powadze obrad.  

9.  MoŜliwe jest odwołanie się bezpośrednio do Rady w sytuacjach określonych w ustępie 7 i 8, która 
rozstrzyga natychmiast sprawę w głosowaniu jawnym. W razie nierozstrzygnięcia  decyzję podejmuje 
przewodniczący. 

§ 10. 
1. W sprawie formalnej głosu udziela się poza kolejnością. 
2. Wnioskiem formalnym jest w szczególności wniosek o: 
 

1) Stwierdzenie quorum, 
2) Zmianę porządku obrad, 
3) Ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów, 
4) Zarządzenie przerwy, 
5) Kontynuowanie lub zamknięcie dyskusji, 
6) Zarządzenie głosowania imiennego w innej sprawie niŜ uchwała, 
7) Odesłanie projektu uchwały do komisji, 
8) Reasumpcję głosowania, 
9) Sprawdzenie listy obecności, 
10) Przerwanie, odroczenie lub zamkniecie obrad, 
11) śądanie przedstawienia opinii prawnej, 
12) Głosowanie bez dyskusji. 

 

3. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie moŜe dotyczyć: 
1) Odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczącego komisji stałej, 
2) Uchwały budŜetowej, prowizorium budŜetowego, planów finansowych, 
3) Zmian w statucie miasta, 
4) Powołania i odwołania skarbnika miasta. 

4. Wnioski w sprawach formalnych Rada rozstrzyga zwykłą większością głosów, niezwłocznie po ich zgłoszeniu,  
 Z wyjątkiem wniosku określonego w ust. 2 pkt 6, który nie podlega głosowaniu.  
. 

§ 11. 
1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku obrad. Od decyzji 

przewodniczącego, w szczególności o przerwaniu lub odroczeniu obrad moŜliwe jest odwołanie się radnego 
bezpośrednio do Rady, która natychmiast rozstrzyga sprawę w głosowaniu jawnym. 

2. Rada moŜe określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku obrad. 
3. Po zakończeniu dyskusji, przewodniczący podejmuje decyzję o jej zamknięciu. 
4. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. Po zarządzeniu głosowania 
moŜliwe jest zabranie głosu jedynie w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub 
porządku głosowania. 

§ 12. 
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić: 

1) Burmistrz, 
2) komisja Rady, 
3) klub radnych, 
4) grupa co najmniej 1/4 członków Rady, 
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5) przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, 
6) grupa co najmniej 300 osób posiadających uprawnienia, w rozumieniu  przepisów ordynacji 
wyborczej.  
 

2. Projekt uchwały wniesionej na sesję wymaga opinii radcy prawnego co do zgodności uchwały z prawem, a 

w przypadku uchwał, które mogą wywołać skutki finansowe także opinii skarbnika i podania w uzasadnieniu 
wielkości tych skutków.  
3. Rada może zobowiązać organ wykonawczy do przygotowania projektu uchwały w trybie inicjatywy 

uchwałodawczej. We wniosku wskazuje się oczekiwany efekt, przewidywane koszty, źródło 
finansowania. 
4. Do wniosku o przygotowanie projektu uchwały składanego w trybie ust.1 pkt6, naleŜy 
dołączyć listę wnioskodawców wraz z ich podpisami na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1? do niniejszego regulaminu.  
5. Przewodniczący Rady kieruje otrzymany projekt uchwały do właściwej komisji w celu zaopiniowania, z 

wyłączeniem uchwał odnoszących się do wewnętrznej organizacji Rady.  
6. Projekt uchwały powinien być przekazany radnym najpóźniej 7 dni przed terminem sesji, na której ma być 

rozpatrywany.  
7. W sprawach nagłych projekty uchwał mogą być wnoszone bez konieczności zachowania trybu określonego 

w ust. 6 - 7. 
8. Wnioskodawca moŜe złoŜyć wniosek o wycofanie projektu uchwały do przewodniczącego Rady albo wnieść 

autopoprawki do projektu w kaŜdej chwili aŜ do rozpoczęcia głosowania nad projektem. 

§ 13. 
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem powinien określać w szczególności: przedmiot uchwały, podstawę 

prawną uchwały, regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały, określenie źródła finansowania realizacji 
uchwały, jeśli rodzi ona skutki finansowe, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i 
ustalenie terminu wejścia w Ŝycie uchwały. 

2. Uzasadnienie będące integralną częścią uchwały powinien zawierać omówienie przyczyn wnioskowanej 
uchwały, jej skutków finansowych, społecznych .  

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do projektu uchwały budŜetowej. Procedurę przygotowania i 
podejmowania uchwały budŜetowej określa odrębna uchwała Rady. 

4. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych przyjmowane są bezwzględną większością głosów. 
5. Przyjęte uchwały oznacza się kolejnym numerem i datą. 
6. Uchwały podpisuje osoba przewodnicząca obradom Rady. 

§ 14. 
1. Głosowanie dotyczące projektów uchwał jest jawne imienne , chyba Ŝe obowiązek głosowania 

tajnego wynika z przepisów prawa.  
2. Głosowanie inne niŜ określone w ust. 1 jest jawne imienne na wniosek co najmniej jednego 

radnego.  
3. Przewodniczący obrad podczas głosowania imiennego wymienia imię i nazwisko radnego, który 

następnie określa czy jest „za", „przeciw" czy „wstrzymuje się od głosu". 
4. Rezultat głosowania imiennego odnotowywany jest w wykazie wyników głosowania, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
§ 15. 

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. 
2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady. 

3. Głosowanie jawne oraz jawne imienne przeprowadza przewodniczący obrad; moŜe on przy tym 
korzystać z pomocy radnych lub pracowników biura Rady. 

4. Głosowanie tajne realizuje wybrana na posiedzeniu komisja skrutacyjna, której przewodniczący wyjaśnia 
procedurę głosowania. 
5. Liczba członków i skład komisji skrutacyjnej ustalane są kaŜdorazowo przez Radę. 

6. Przewodniczący obrad, a w przypadku głosowania tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej, 
ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. 

Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokóle sesji, a wyniki głosowania tajnego w protokóle komisji 

skrutacyjnej.  
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Protokół z komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z sesji.  
 

§ 16. 
 

1. W przypadku projektu uchwały, do którego wniesiono poprawki  osoba przedstawiająca projekt 

uchwały przed głosowaniem prezentuje go Radzie, omawia zgłoszone poprawki wyjaśniając skutki wiążące się z 

ich uchwaleniem. 

2.Porządek głosowania jest następujący: 
 

1) głosowanie najdalej idącego wniosku o odrzucenie projektu w całości, 
2) głosowanie poprawek do poszczególnych fragmentów uchwały, przy czym w pierwszej kolejności 

głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, 
3) głosowanie projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. 

3. Przed przyjęciem całej uchwały naleŜy zasięgnąć opinii radcy prawnego, czy przyjęte poprawki są zgodne z 
przepisami prawa. 

§ 17.  
1. Reasumpcja głosowania moŜe mieć miejsce w razie zaistnienia istotnych wątpliwości  co do przebiegu 
głosowania lub obliczenia jego wyników. 
2. O dokonanie reasumpcji moŜe wnosić radny uczestniczący w głosowaniu. 
3. Wniosek o reasumpcję rada rozstrzyga zwykłą większością głosów.   
3. W protokole wskazuje się przesłanki przedmiotowej reasumpcji. 
4. Powtórzenie głosowania oznacza równocześnie uniewaŜnienie poprzedniego dokonanego w tej samej sprawie. 
5. Reasumpcja głosowania powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie, w trakcie posiedzenia, na którym 
odbyło się kwestionowane głosowanie 

§ 18. 
 

1. Z sesji Rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie prawomocności obrad, 
porządek obrad, uchwały Rady, przebieg posiedzenia i wyniki głosowań. 

2. Załącznikami do protokołu są: 
 

1) uchwały Rady wraz z uzasadnieniami i wynikami głosowania jawnego imiennego, 
2) protokoły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowania tajnego, 
3) listy obecności radnych, 
4) interpelacje zgłoszone na piśmie, 
5) odpowiedzi na interpelacje z poprzednich sesji, 
6) wnioski oraz inne dokumenty złoŜone na piśmie na ręce przewodniczącego. 

 

3. Projekt protokołu przekazywany jest radnym w celu zgłoszenia zastrzeŜeń  w zakresie 
niezgodności protokołu ze swoją wypowiedzią lub wniesienia uwag co do zapisu przebiegu obrad. 
O ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu w miarę potrzeb protokolanta. 

4. Ostateczny tekst protokołu wykłada się do wglądu niezwłocznie, ale nie później niŜ 3 dni przed 
kolejną sesją. 

5. Protokół podpisują wszystkie osoby, które przewodniczyły obradom w czasie sesji. 
6. Integralną część protokółu stanowi nagranie przebiegu sesji. 

 


