
Załącznik Nr 7 

do Statutu Gminy Stopnica 

 

Regulamin Rady Miejskiej w Stopnicy 

 

I. Przygotowanie sesji 

§ 1. 1. Rada obraduje na sesjach przy pomocy burmistrza i komisji. 

2. Komisje rady działają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swej 

działalności. 

3. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej 

kompetencji, które są określone w ustawie ustrojowej, a także we właściwych przepisach. 

4. Sesje zwołuje przewodniczący rady w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

5. Sesje przygotowuje, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia 

przewodniczący rady, w porozumieniu z burmistrzem. 

6. O terminie, miejscu i porządku obrad powiadamia się pisemnie: 

1) członków rady, 

2) przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,  

nie później niż na 5 dni przed terminem obrad. 

7. W zawiadomieniu o zwołaniu sesji należy podać porządek obrad oraz dołączyć projekty 

uchwał i inne niezbędne dokumenty. 

8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych rangą spraw mających być przedmiotem 

sesji lub z uwagi na konieczność natychmiastowego jej zwołania, przewodniczący może 

dokonać zawiadomienia o sesji bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6. Doręczenie 

zawiadomienia, porządku obrad i projektów uchwał winno nastąpić, co najmniej na 3 dni przed 

terminem posiedzenia. 

9. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do publicznej 

wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej gminy, 

co najmniej na 3 dni przed terminem sesji. 

10. Przed każdą sesją przewodniczący rady w porozumieniu z burmistrzem ustala listę osób 

zaproszonych na sesję. 

11. Burmistrz jest zobowiązany udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i 

organizacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji. 

 

II. Obrady 

§ 2. Sesja rady odbywa się na jednym posiedzeniu. Rada może postanowić o przerwaniu 

obrad i kontynuacji w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji, jeżeli okaże się 

to konieczne ze względu na brak możliwości wyczerpania porządku obrad lub kontynuowania 

obrad w danym dniu. Termin dalszego posiedzenia w ramach jednej sesji ustala 

przewodniczący obrad i informuje o nich ustnie radnych na pierwszym posiedzeniu. 



§ 3. 1. Sesję otwiera i prowadzi przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności lub gdy 

zachodzi potrzeba jego zastąpienia, wyznaczony przez niego albo najstarszy wiekiem 

wiceprzewodniczący. 

2. Po stwierdzeniu quorum przewodniczący otwiera sesję wypowiadając formułę: 

„Otwieram sesję Rady Miejskiej w Stopnicy”. 

3. W przypadku braku quorum przewodniczący rady wyznacza nowy termin sesji 

polecając jednocześnie sporządzenie protokołu z podaniem przyczyn, dla których sesja się nie 

odbyła. 

4. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący 

przerywa sesję, po odczytaniu listy obecności radnych zarządza przerwę niezbędną do ustalenia 

przyczyn braku quorum. 

5. Po przerwie, o ile nadal stwierdza brak quorum zarządza odroczenie posiedzenia i 

wyznacza nowy termin obrad sesji, imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia 

opuścili posiedzenie rady przed jej zakończeniem odnotowuje się w protokole. Uchwały 

podjęte do tego momentu zachowują moc. 

§ 4. 1. Po otwarciu sesji przewodniczący przedstawia radzie do uchwalenia projekt 

porządku obrad. 

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę proponowanego porządku może wystąpić 

radny, burmistrz lub jego zastępca. 

3. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez radę protokołu z poprzedniej sesji. 

§ 5. 1. Radni na sesjach i poza nimi mogą składać na piśmie interpelacje i zapytania do 

burmistrza. 

2. Interpelacje i zapytania składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy 

czym winny one być sformułowane jasno i zwięźle. 

3. Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba, udziela pisemnych odpowiedzi na 

interpelacje i zapytania najpóźniej w ciągu 14 dni. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych 

odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w 

biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty – na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. 

4. W punkcie „Wolne wnioski” radni, przewodniczący organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej oraz mieszkańcy gminy mają prawo składać wnioski we wszystkich sprawach, 

które dotyczą zakresu działania Rady i burmistrza. 

§ 6. 1. Porządek obrad rady winien obejmować przyjęcie przez radę sprawozdania 

burmistrza z działalności za okres pomiędzy sesjami. 

2. Sprawozdanie składa burmistrz lub jego zastępca. 

§ 7. Przewodniczący obrad prowadzi je według porządku obrad, otwierając i zamykając 

dyskusję nad każdym z punktów. 

§ 8. 1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może jednak w 

uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością. 

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury 

formalnej, a w szczególności: 

1) stwierdzenia quorum, 

2) zakończenia dyskusji, 



3) zamknięcia listy mówców lub kandydatów w wyborach, 

4) ograniczenie czasu wystąpienia mówców lub kandydatów w wyborach, 

5) przeliczenia głosów, 

6) w sprawie przestrzegania porządku obrad. 

3. Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich złożeniu. 

§ 9. 1. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, 

przewodniczący może odebrać mu głos. 

2. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad 

lub uchybia powadze sesji, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu 

głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji. 

§ 10. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie pośród publiczności, po 

uprzednim uzyskaniu zgody rady, przy czym przepis § 10 stosuje się odpowiednio. 

2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom 

spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad, 

bądź naruszają powagę sesji. 

§ 11. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając 

formułę: „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Stopnicy”. 

2. Czas trwania sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

§ 12. Obsługę sesji (wysyłanie zawiadomień, protokołowanie, rejestrowanie uchwał) 

sprawuje komórka urzędu określona w regulaminie organizacyjnym. 

§ 13. 1. Sesje Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk – zapis cyfrowy audio i video. Na tej podstawie sporządza się pisemny protokół z sesji. 

Zapis video stanowi załącznik do protokołu. 

2. Protokół z sesji rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w 

szczególności: 

1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz 

wskazywać numer uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego i protokolanta, 

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 

3) nazwiska i imiona nieobecnych członków rady z podaniem przyczyny nieobecności, 

4) odnotowanie faktu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 

5) porządek obrad, 

6) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również 

przyjętych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych interpelacji i 

zapytań,  

7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymuję 

się”,  

8) podpisy przewodniczącego i osoby sporządzającej protokół. 

3. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji 

w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 

§ 14. 1. Pracownicy wyznaczeni przez burmistrza do obsługi sesji rady sporządzają protokół 

obrad. 

2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, 

teksty przyjętych przez radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienie osób nieobecnych, 



oświadczenia i inne dokumenty złożone na piśmie na ręce przewodniczącego, protokoły 

głosowania imiennego. 

3. Odpis protokołu z kopiami uchwał oraz załącznikami doręcza się najpóźniej w ciągu 

7 dni od dnia zakończenia sesji burmistrzowi, który podejmuje stosowane działania 

zmierzające do wykonania uchwał i ustaleń podjętych przez radę. 

4. Protokół z sesji jawnej wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie rady oraz na 

jedną godzinę przed rozpoczęciem każdej następnej sesji. 

5. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki 

lub uzupełnienia do protokołu, o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący. 

 

III. Uchwały 

§ 15. Sprawy rozpatrywane na sesjach, rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są 

odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych 

w protokole sesji.  

§ 16. 1. Z inspiracją wykonania inicjatywy uchwałodawczej, w stosunku do podmiotów 

wymiennych w § 44 Statutu, mogą występować organizacje społeczne i zawodowe działające 

na terenie gminy oraz mieszkańcy w drodze postulatów zgłoszonych na spotkaniach z radnymi. 

2. Podmiot uprawniony do wykonania inicjatywy uchwałodawczej powinien przedstawić 

swoje propozycje burmistrzowi. Do projektu uchwały burmistrz może dołączyć uzasadnienie 

jej podjęcia lub swoje stanowisko w sprawie. Projekt uchwały za pośrednictwem burmistrza 

powinien uzyskać opinię właściwych komisji. 

3. Przedstawiony wyżej tryb określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy uchwał w sprawach 

osobowych rady. 

4. Jeżeli podmiot uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przedstawi swoje 

propozycje burmistrzowi w terminie niepozwalającym na właściwe przygotowanie projektu 

uchwały lub zajęcia stanowiska w sprawie, burmistrz odmówi przygotowania stosownego 

projektu powiadamiając o tym przewodniczącego rady. 

5. Jeżeli podmiot uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przedstawi tę 

inicjatywę z pominięciem trybu opisanego wyżej, objęcie tego projektu obradami sesji może 

nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, po dokładnym, pisemnym sprecyzowaniu 

brzmienia projektu uchwały, który będzie spełniał określone wymogi redakcyjne. W innych 

przypadkach rada powinna odesłać projekt burmistrzowi celem przygotowania projektu 

uchwały. Rada może wypowiedzieć się, co do terminu rozpatrzenia tego projektu. 

6. Na wniosek burmistrza przewodniczący rady jest obowiązany wprowadzić – zgodnie 

z ustawą ustrojową – do porządku obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął 

on do rady, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.  

§ 17. 1. Uchwały powinny być zredagowane w sposób czytelny, odzwierciedlający ich 

rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim: 

1) datę, tytuł i kolejny numer, 

2) podstawę prawną, 

3) dokładną, merytoryczną treść uchwały, 

4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały, 

5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania, 

6) nadto inne elementy np. opisową treść wstępną, wskazanie adresatów, uzasadnienie itp. 



2. Uchwały podpisuje przewodniczący. 

3. Uchwały numeruje się określając: numer sesji – cyframi rzymskimi, kolejny numer 

uchwały w roku kalendarzowym – cyframi arabskimi i rok podjęcia uchwały. 

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołem 

sesji komórka urzędu określona w regulaminie organizacyjnym. 

§ 18. 1. Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał w ciągu 7 dni od 

dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni 

od ich podjęcia. 

2. Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach określonych 

w ust.1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady i 

zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru tej Izby. 

 

IV. Komisje rady 

§ 19. 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 

2. Komisje rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rady innych 

gmin, zwłaszcza sąsiednich, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi 

na obszarze gminy. 

3. Przewodniczący rady może w każdym czasie polecić przewodniczącemu komisji 

zwołanie posiedzenia lub złożenie informacji z jej pracy. 

4. Przepisy § 4 ust. 4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio do kontroli 

przeprowadzanych przez wszystkie komisje. 

§ 20. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub wskazany przez niego członek 

komisji. 

2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna 

uczestniczyć, co najmniej połowa składu komisji. 

3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywanie posiedzeń, obradowania, 

powoływania podkomisji i zespołów komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie. 

§ 21. 1. Przewodniczący stałych komisji rady, co najmniej 1 raz w roku przedstawiają na 

sesji rady sprawozdanie z pracy komisji. 

2. Postanowienia ust.1 stosuje się odpowiednio do komisji niestałych. 

 

V. Przewodniczący rady 

§ 22. 1. Przewodniczący rady wyłącznie organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. 

2. Przewodniczący odpowiada przed radą w zakresie pełnionej przez siebie funkcji. 

3. Do obowiązków przewodniczącego należy: 

1) ustalanie w porozumieniu z burmistrzem terminu zwołania sesji i porządku obrad, 

2) przewodniczenie obradom, 

3) koordynowanie prac komisji, 

4) nadzorowanie terminowości udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych składane 

w okresie między sesjami, 



5) kierowanie spraw wynikłych w okresie między sesjami do właściwych rzeczowo komisji, 

jeżeli nie były one ujęte w planach pracy komisji, 

 

VI. Radni 

§ 23. Prawa i obowiązki radnych określa ustawa ustrojowa. 

§ 24. 1. Radni winni uczestniczyć czynnie w sesjach rady i pracach komisji, do których 

zostali wybrani. 

2. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami poprzez: 

1) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady rady, 

2) propagowanie zamierzeń i dokonań rady,  

3) informowanie mieszkańców o swojej działalności w radzie, przyjmowanie postulatów, 

wniosków i skarg mieszkańców gminy. 

§ 25. 1. Radni mogą domagać się wniesienia pod obrady sesji lub posiedzeń komisji innych 

spraw niż te przewidziane w planie, jeżeli uważają je za społecznie pilne i uzasadnione. 

2. Radni mogą kierować do burmistrza interpelacje i zapytania we wszystkich sprawach 

publicznych wspólnoty samorządowej. 

3. Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na zasadach określonych w statucie. 

§ 26. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem 

na liście obecności. 

2. Radny w ciągu 5 dni od zakończenia sesji rady lub posiedzenia komisji, winien 

usprawiedliwić swą nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce 

przewodniczącego rady lub komisji. 

§ 27. 1. Radni ponoszą przed radą odpowiedzialność za swą działalność w radzie i wyniki 

jej pracy. 

3. Przewodniczący rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach rady, 

a w uzasadnionych przypadkach zwraca uwagę radnym na niedociągnięcia lub uchybienia 

w ich pracy. 

§ 28. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego, dotyczącego 

rozwiązania z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego 

zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 

2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje 

na piśmie przewodniczącemu rady. 

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiotowej sprawie, rada winna wysłuchać radnego. 

§ 29. W celu udzielenia przez pracodawcę zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu 

umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy, przewodniczący wystawia 

zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające 

określenie terminu i charakteru zajęć. 

§ 30. Burmistrz udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w 

wykonywaniu ich obowiązków. 

VII. Tryb głosowania 

§ 31. 1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni. 



2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym imiennym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

§ 32. 1. Głosowanie jawne odbywa się przy pomocy urządzeń umożliwiających 

sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania. 

2. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych 

przeprowadza się głosowanie imienne, które odbywa się w następujący sposób: 

1) Wiceprzewodniczący lub sekretarz obrad odczytuje kolejno nazwiska radnych, którzy 

odpowiadają jak głosują: „za”; „przeciw”; „wstrzymuje się”. 

2) Na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez radnego głos: „za”; 

„przeciw”; „wstrzymuję się”. 

3) Przewodniczący niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytuje zbiorczy wynik 

głosowania. 

4) Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji załączając listę z wynikami 

głosowania jawnego imiennego. 

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad. 

4. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów, zapadają, gdy 

liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”. Głosy wstrzymujące nie mają 

wpływu na wynik głosowania. 

5. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, 

zapadają, jeżeli „za” padła taka liczba głosów, która stanowi, co najmniej pierwszą liczbę 

całkowitą po połowie ważnie oddanych głosów. 

6. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów 

ustawowego składu, zapadają, jeżeli „za” padła, co najmniej liczba całkowita głosów 

przewyższająca połowę ustawowego składu rady i zarazem jej połowie najbliższa. 

§ 33. W głosowaniu jawnym porządek głosowania jest następujący: 

1) głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały w całości, 

2) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały w całości (w razie zgłoszenia 

takiego wniosku), 

3) głosowanie nad poprawkami według kolejności ustalonej przez przewodniczącego obrad, 

4) głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z 

przyjętych poprawek. 

§ 34. 1. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu ostemplowanej pieczęcią rady karty do 

głosowania. 

2. W głosowaniu tajnym radni po wypełnieniu karty do głosowania kolejno w porządku 

alfabetycznym wyczytywani przez przewodniczącego rady wrzucają karty do urny. 

3. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez radę 3-osobowa komisja skrutacyjna, 

której przewodniczący objaśnia sposób głosowania. 

4. Radni głosują na opatrzonych pieczęcią rady gminy kartach zawierających precyzyjnie 

postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Radny 

oddaje głos wpisując znak „x” w kratce przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie znaku „x” więcej 

niż przy jednej odpowiedzi, braku znaku „x”, dopiski lub skreślenia na karcie do głosowania 

unieważniają głos. 

5. Za głosy ważne uważa się te, które oddano „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. 



6. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, głosowanie tajne powtarza się. 

Jeśli kolejny wynik głosowania nie jest rozstrzygający ponowne głosowanie przeprowadza się 

na następnej sesji. 

7. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji niezwłocznie po ich ustaleniu. 

Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole komisji, który razem z kartami do głosowania 

stanowią załącznik do protokołu z sesji. 

8. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera: 

1) skład komisji, 

2) liczbę osób biorących udział w głosowaniu, 

3) liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych, 

4) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególne rozstrzygnięcia. 

9. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. 

§ 35. 1. Wyniki głosowania są ostateczne, nie mogą być przedmiotem dyskusji. Wyniki 

głosowania tajnego i imiennego są podstawą do sporządzenia właściwej uchwały.  

2. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. Uchylenie lub zmiana podjętej 

uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na 

następnej sesji. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie na tej samej sesji jest dopuszczalne 

tylko w przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek. 

§ 36. 1. Przewodniczący obrad, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje 

i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, 

a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej 

idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący przed 

zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero 

po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej, poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów 

i zarządza wybory. 

 

VIII. Absolutorium 

§ 37. 1. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do 

rady w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Wniosek w sprawie 

absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

2. Wniosek komisji rewizyjnej, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać uzasadnienie. 

3. Ustalenia w sprawie absolutorium komisja winna przekazać burmistrzowi przed 

wniesieniem stosownego wniosku na sesję, w terminie umożliwiającym ustosunkowanie się do 

ich treści. 

4. Tryb podejmowania uchwały w sprawie absolutorium określa ustawa. 

 


