
RADAGMINY
NOWE OSTROWY

pow. kutnowski, woj. I6dzkie
UCHWALA NRXV/99/12

RADY GMINY NOWE OSTROWY

zdnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 18
gminnym (Dz. U. z 2001 r.
poz. 558, Nr 113, poz. 984,
poz. 717, Nr162, poz. 1568;
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
poz. 1241; z2010 r. Nr 28,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 217, poz. 1281)uchwala

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza^dzie
Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
z2004 r. Nr 102, poz, 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128,

, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
sip, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si§ Regulamin Rady Gminy Nowe Ostrowy stanowia^cy zata^cznik
do niniejszej uchwaty.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogtoszeniu
w sposob zwyczajowo przyj^ty.
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Zat^cznik do uchwaly nr XV/99/12
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 27 stycznia 2012 r.

R E G U L A M I N
RADY GMINY NOWE OSTROWY

Rozdzial I
Postanowienia Ogolne

§1. Regulamin okresla tryb dziatania Rady, sposob obradowania na
sesjach i podejmowania uchwat przez Rad§.

§2. Rada Gminy - w granicach przewidzianych prawem -jest organem
stanowi^cym i kontrolnym w Gminie.

Rozdzial II
Przewodniczqcy Rady Gminy Nowe Ostrowy

§3. Zadaniem Przewodnicz^cego jest organizowanie pracy Rady oraz
prowadzenie obrad Rady, a takze reprezentowanie Rady na zewnqtrz.

§4. Przewodnicza^cy Rady w razie potrzeby organizuje spotkania
przewodnicz^cych komisji i przewodnicz^cych klubow celem wymiany
informacji i omowienia dzialah wspolnych.

Rozdziat III
Komisje Rady Gminy

§5.1. Komisje Rady podejmuja^ i realizuja^ przedsi§wzi§cia obj^te
wlasciwoscia^ Rady, ktore sluza^ wykonywaniu jej zadah zgodnie z zakresem
ustalonym przez Rad§.

2.Rada Gminy sprawuje funkcje kontrolne bezposrednio przez
Komisj? Rewizyjna^. Tryb i zakres dzialania Komisji Rewizyjnej okresla
Statut Gminy.

§6.1 .Komisje wyrazaja^stanowisko w formie opinii i wnioskow
przedWadanych Radzie do rozstrzygni^cia.

2.Komisje przedstawiaja. swoje wnioski i opinie Wojtowi Gminy
poprzez Przewodnicz^cego Rady. Wnioski Komisji sat podejmowane wraz
z rzeczowym uzasadnieniem.

S.Przewodniczqcy Rady lub Wiceprzewodnicz^cy, z wlasnej
inicjatywy lub na wniosek Przewodniczqcego Komisji, w kazdym czasie
moze zwolac posiedzenie Komisji i moze polecic zlozenie Radzie
sprawozdania z dzialania Komisji.



§7.1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczqcy Komisji. Komisja
moze ze swojego grona wybrac zast§pc§.

2.Komisje pracuja, na posiedzeniach, w ktorych dla ich
prawomocnosci winna uczestniczyc, co najmniej potowa skiadu Komisji.

§ 8 Komisje przedktadajq, Radzie raz na pot roku projekty planow
pracy.

§ 9.1. O ile Komisja nie postanowi inaczej, opinie i wnioski Komisji
uchwalane sa^ w gtosowaniu jawnym zwyktg^ wi§kszoscia_ gtosow.

2.W przypadku rownej Hosci glosow "za" i "przeciw" decyduje gtos
Przewodnicza^cego Komisji.

§ 10. 1. Komisje Rady mogq.odbywac wspolne posiedzenia.
2.Komisje Rady moga, podejmowac wspotprac§ z odpowiednimi

komisjami rad innych gmin lub miast oraz powiatu, zwtaszcza
Sc[siadujc[cych, a nadto z organizacjami spolecznymi i zawodowymi
dziataja_cymi na obszarze gminy.

3. Wspolnym posiedzeniom Komisji przewodniczy jeden z
Przewodnicza_cych Komisji Rady wspolnie obraduja^cych, wybierany na
tym posiedzeniu.

Rozdzial IV
Radni

§11. Radny obowia^zany jest uczestniczyc w sesjach Rady oraz pracach
Komisji Rady Gminy.

§12.1. Radni potwierdzaja^ swoja^ obecnosc na sesjach i
posiedzeniach komisji podpisem na liscie obecnosci.

2.Radny w cic[gu 7 dni od daty odbycia si§ sesji Rady lub
posiedzenia komisji winien usprawiedliwic swoja^ nieobecnosc sktadaja^c
stosowne wyjasnienie odpowiednio na r^ce Przewodnicza_cego Rady lub
Przewodnicza^cego Komisji.

3.Radny opuszczaja_cy sesj^ lub posiedzenie komisji w trakcie ich
trwania obowi^zany jest uzyskac zezwolenie Przewodniczg^cego obrad.
Przewodniczqcy stwierdza, czy opuszczenie obrad przez radnego jest
usprawiedliwione czy tez nieusprawiedliwione.

4.Opuszczenie obrad sesji bqdz komisji przez radnego albo
spoznienie si^, ktore uznane jest przez Przewodniczqcego za
nieusprawiedliwione traktowane jest w zakresie naliczania przystuguja^cej
radnemu diety jako nieobecnosc na danym posiedzeniu.

§13. Radni stosownie do potrzeb przyjmujci mieszkahcow Gminy w
siedzibie Urz^du Gminy bqdz w innych wyznaczonych miejscach w
sprawach dotycza_cych Gminy i jego mieszkaricow.



§14.1. Radni zobowia^zani 53. zgodnie z obowiqzuja^cym prawem
skladac oswiadczenia o stanie maja_tkowym.

2.Przewodnicza^cy Rady sktada oswiadczenie o stanie majajkowym
Wojewodzie.

§15.1. W przypadku wniosku zakladu pracy, zatrudniajcjcego
radnego o rozwia_zanie z nim stosunku pracy, Rada moze powotac
Komisj? dla szczegotowego zbadania wszystkich okolicznosci sprawy.

2.Komisja powolana w trybie ust. 1 przedkteda swoje ustalenia i
propozycje na pi6mie Przewodniczqcemu Rady.

S.Przed podj^ciem uchwaly w przedmiocie wskazanym w ust. 1
Rada zobowiqzana jest wysJuchad radnego, chyba ze radny odmawia
wyjasnieh.

§16.1. Podstaw^ do udzielenia przez pracodawc^ czasowego
zwolnienia od pracy zawodowej radnym i innym osobom jest
zaswiadczenie, zaproszenie lub upowaznienie zawieraja^ce okreslenie
terminu i charakteru zaj^c podpisane przez Przewodnicz£(cego Rady lub
Przewodnicza^cego Komisji.

2.Przewodnicza^cy Rady lub Przewodnicz£[cy Komisji ustali i wyda
na zqdanie osobom biora_cym udziat w pracach Rady i jej Komisji
stosowny dokument stwierdzaja^cy ten udziaJ.

Rozdziat V
Sesje Rady Gminy

§17. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwal wszystkie
sprawy naleza^ce do jej kompetencji, okreslone w ustawie o samorzajJzie
gminnym oraz w innych ustawach, a takze w przepisach prawnych
wydanych na podstawie upowaznienia ustawowego.

§18.1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilosci potrzebnej do
wykonania zadari Rady, nie rzadziej jednak niz raz na kwartal.

2.Sesjami zwyczajnymi Sc[ sesje umieszczone w planach pracy
Rady.

S.Sesjami zwyczajnymi moga^ bye takze sesje nieprzewidziane w
planie, ale zwotane w zwyklym trybie przewidzianym w § 21 regulaminu.

§19. Na wniosek Wojta Gminy lub co najmniej V* ustawowego
sktadu Rady, Przewodnicza^cy obowia^zany jest zwolac sesj^
nadzwyczajna^w cia_gu 7 dni od dnia zlozenia wniosku.

§20.1. Rada, na wniosek Przewodniczqcego, uchwala ramowy plan
pracy.

2.Rada w kazdym czasie moze dokonac zmian i uzupetnieh planow
pracy.



Rozdziat VI
Przygotowanie sesji

§21.1. Sesje przygotowuje i zwoJuje Przewodnicza^cy Rady,
ustalaja^c porzqdek obrad, miejsce, dzieh, godzine^ rozpocz^cia sesji oraz
podajqc kolejny numer proponowanej sesji.

2.O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia si§ jej czlonkow
najpozniej na 7 dni przed terminem obrad za pomoca, listow poleconych
lub w inny skuteczny sposob.

3.W zawiadomieniu o sesji nalezy podac porza^dek obrad oraz
zata^czyc projekty uchwaf i inne niezb^dne materiafy zwiajzane z
porza^dkiem obrad, przy czym zawiadomienie wraz z materiaJami
dotycz^cymi sesji poswi^conej uchwalaniu budzetu lub sprawozdania z
wykonania budzetu przesyta si§ radnym najpozniej na 14 dni przed sesja^.

4.W razie nie dotrzymania terminu, o ktorym mowa w ust. 2 i 3,
Rada moze podja^c uchwat^ o odroczeniu sesji i wyznaczyc nowy termin
jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moze byd zgtoszony przez
radnego tylko na pocz£[tku obrad przed przystaj>ieniem do uchwalania
porza^dku obrad.

§22. Przed kazdc[ sesja, Przewodnicza^cy Rady w uzgodnieniu z
Wojtem Gminy ustala szczegotowa^ list^ osob zaproszonych na

§23. Wojt Gminy obowia^zany jest udzielic Radzie wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

Rozdziat VII
Obrady

§24.1. Sesje Rady sa^ jawne z zastrzezeniem § 25. Zawiadomienie o
miejscu, terminie i problematyce obrad podaje si§ do wiadomosci
mieszkaricow przed sesja^w sposob zwyczajowo przyj^ty.

2.Jawnosc sesji oznacza, ze podczas obrad na sali moze bye
obecna publicznosc, ktora zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

§25. Jezeli przedmiotem sesji maja, bye sprawy obj^te tajemnica^
wynikaja^ca^z ustawy, jawnosc sesji lub jej cz^sc zostaje wyta^czona, Rada
obraduje przy drzwiach zamkni^tych. Przewodnicz£[cy Rady decyduje, kto
oprocz radnych ma prawo udziatu w tej cze.sci sesji.

§26. Rada moze obradowac i podejmowac uchwafy w obecnosci, co
najmniej polowy ustawowego jej sktadu chyba, ze ustawa o samorza_dzie
gminnym stanowi inaczej.

§27.1. Rada moze wprowadzic zmiany do porzqdku obrad
bezwzgl^dna^ wi^kszoscia^ gtosow ustawowego skladu Rady.



2.W przypadku zwolania sesji przez Przewodnicza^cego w ciajju 7
dni od dnia ztozenia wniosku przez Wojta Gminy lub, co najmniej %
ustawowego sktadu Rady, do zmiany porzajdku obrad stosuje si§ przepis
ust.1, z tym, ze dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

§28. 1 .W przypadku pojawienia si§ nowych ba,dz nie daja^cych
przewidziec si§ wczesniej okolicznosci radny moze ztozyc w kazdym
punkcie obrad wniosek o zarza^dzenie przerwy.

2.Na wniosek radnego Przewodniczqcy obrad ogtasza przerw? nie
dtuzej niz na czas do 20 minut.

3.Za zgoda^ Przewodnicza,cego obrad przerwa ta moze bye
przedtuzona, jednakze nie dtuzej niz na czas do 30 minut.

§29.1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia Przewodnicza^cy przerywa obrady i jesli nie mozna zwolac
quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, ze
uchwaty podjete do tego momentu zachowuja^ swoja^ moc.

2.Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, ktorzy bez
usprawiedliwienia opuscili obrady, odnotowuje si§ w protokole.

§30. Sesj§ otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodnicz^cy
Rady, a w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodnicza^cy. W przypadku
nieobecnosci Przewodnicza^cego i Wiceprzewodnicza^cego, zadania
Przewodnicza^cego wykonuje Radny najstarszy wiekiem.

§31.1. Otwarcie sesji nastepuje po wypowiedzeniu przez
przewodnicza,cego obrad formuty: "Otwieram sesj? Rady Gminy Nowe
Ostrowy".

2.Po otwarciu sesji przewodnicza^cy obrad stwierdza na podstawie
listy obecnosci prawomocnosc obrad, w przypadku braku quorum stosuje

odpowiednio przepisy § 29 regulaminu.

§32.1. W porza^dku obrad kazdej sesji zwyczajnej przewiduje si?
informacje Wojta Gminy o dziataniach podejmowanych od ostatniej sesji,
interpelacje i zapytania do Wojta Gminy, a takze wolne wnioski.

2. W sprawach roznych Przewodnicz£[cy informuje Rad§ o pismach
jakie w przerwie miedzy sesjami wptynety do Rady, nie odczytujqc ich
tresci. W informacji o pismach Przewodniczqcy odczytuje nadawce,
adresata, dat^ wptywu, omawia przedmiot pisma i sposob zatatwienia
sprawy. Jednakze pismo zostaje odczytane na wniosek radnego.

3. Rejestr zfozonych interpelacji i zapytan radnych prowadzi biuro
Rady Gminy.

§33. 1. Interpelacja powinna dotyczyc spraw o istotnym znaczeniu
dla mieszkancow Gminy lub bardziej ztozonym charakterze. Adresatem
interpelacji jest Wojt Gminy.



2.lnterpelacje radny sktada na sesji w formie ustnej lub pisemnej, a
w okresie mie.dzy sesyjnym w formie pisemnej, za posrednictwem Biura
Rady Gminy.

3. Interpelacje sMadane na pismie powinny zawierac krotkie
przedstawienie stanu istniejg^cego, b^da^cego jej przedmiotem oraz
wynikaja^ce sta^d wnioski i propozycje - zgodnie z zalg^cznikiem numer 1
do niniejszego regulaminu. Radny moze zazqdac odczytania zlozonej
przez niego interpelacji podczas sesji, w punkcie porzajJku obrad
Jnterpelacje i zapytania".

4. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wojt Gminy ustnie lub
pisemnie, zgodnie z wnioskiem interpelujg_cego. W przypadku zqdania
pisemnej odpowiedzi, interpelacje. nalezy zlozyc rowniez na pismie.

5. Odpowiedzi ustnej Wojt udziela na sesji, na ktorej interpelacja
zostafa zlozona, lub na najblizszej sesji.

6. Odpowiedzi pisemnej udziela Wojt Gminy w ciajgu 14 dni od
otrzymania interpelacji. W sprawach skomplikowanych odpowiedz moze bye
udzielona w terminie 30 dni o czym zainteresowany winien bye powiadomiony.

7. Pisemna^ odpowiedz na interpelacje. przekazuje sie. radnemu za
posrednictwem Przewodnicza^cego Rady Gminy, ktory na najblizszej sesji w
punkcie porzctdku obrad Jnterpelacje i zapytania" informuje Rade. o
zgtoszonych mie.dzy sesjami interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

8. W razie nie otrzymania odpowiedzi w terminie, ba^dz w razie uznania
odpowiedzi przez interpeluja^cego za niezadawalaja^ca., Przewodnicza^cy Rady
Gminy zarzatdza jej niezwloczne uzupetnienie.

§ 34.1. Zapytania sktada si? w odniesieniu do spraw mniej zlozonych.
2. Zapytania moga_ bye skladane w formie pisemnej na r§ce

Przewodnicza^cego Rady Gminy lub ustnie podczas sesji. Powinny one bye
sformulowane zwie.zle, aby odpowiedz mogte sprowadzac sie. do krotkiej
informacji.

3. Jezeli zapytanie zgloszone jest pisemnie Przewodnicza_cy obrad
cytuje jego tresc a naste.pnie udziela gtosu odpowiadaj^cemu.

4. Odpowiedzi na zapytanie udziela Wojt Gminy bc[dz wskazana przez
niego osoba, ustnie na sesji lub w razie koniecznosci uzyskania dodatkowych
informacji, pisemnie w ciajgu 14 dni.

§35.1. Przewodniczs[cy prowadzi obrady wedtug porz£[dku,
otwieraj^c i zamykajg_c dyskusje. nad kazdym z punktow.

2.Przewodnicz^cy obrad udziela gtosu w kolejnosci zgtoszeh.
W uzasadnionych przypadkach Przewodniczqcy moze udzielic gtosu poza
kolejnoscia,.

3.W przypadku obradowania nad projektami uchwaf pierwszym
przemawiaja^cym jest projektodawca,

4.Przed gtosowaniem nad uchwatami Przewodniczajcy informuje o
opiniach wszystkich komisji dotycz^cych danego projektu uchwafy. Opinie
komisji mogg, przedstawic przewodnicza^cy tych komisji.



§36.1.Przewodniczavcy obrad czuwa nad sprawnym jej przebiegiem.
2.Przewodniczatcy obrad moze czynic radnym uwagi dotycza,ce

tematu, formy ich wystajDieri.
S.Jezeli temat lub sposob wystajDienia albo zachowania radnego w

sposob oczywisty zakfocajq porzcjdek obrad ba^dz uchybiaja, powadze
sesji, Przewodniczqcy obrad przywotuje radnego do "porza^dku", a gdy
przywolanie nie odnioslo skutku, moze odebrac mu gtos, nakazujqc
odnotowanie tego faktu w protokole.

4.Postanowienia zawarte w ust. 2 i 3 stosuje si§ odpowiednio do
osob spoza Rady, zaproszonych na sesj§ i publicznosci.

§37.1. Na wniosek radnego Przewodnicz^cy obrad przyjmuje do
protokotu sesji wystaj)ienie radnego zgloszone na pi£mie, lecz nie
wygtoszone w toku obrad, informuj^c o tym niezwlocznie Rad^.

2.Przewodnicza^cy obrad udziela gtosu poza kolejnoscia, w sprawie
wnioskow natury formalnej, a w szczegolnosci:
1) stwierdzenia quorum;
2) zdj^cia okreslonego tematu z porz£[dku obrad;
3) zakoriczenia dyskusji i podj^cia uchwaly;
4) zamkniecia listy mowcow;
5) ograniczenia czasu wysta^pieh dyskutantow;
6) przeliczenia g*osow;
7) przestrzegania regulaminu obrad;
8) trybu gtosowania;
9) gtosowania bez dyskusji.

3.Wnioski formalne dotycza^ce:
— stwierdzenia quorum,
— przeliczenia glosow,
— przestrzegania regulaminu obrad,

rozstrzyga Przewodniczqcy obrad.
4,Wnioski formalne Przewodnicza^cy obrad niezwtocznie poddaje

pod gtosowanie cztonkow Rady, a ich rozstrzygniecie nastepuje zwykla^
wiekszoscia^ glosow.

§38.1. O trybie rozpoznawania spraw wnoszonych przez
mieszkahcow do Rady nie pbzniej niz 7 dni przed terminem posiedzenia
Rady decyduje Przewodnicza^cy Rady kieruj^c spraw^ na sesj^ lub do
odpowiedniej komisji.

2,W sprawach pilnych kazdy moze zwrocic si§ za posrednictwem
Przewodnicza_cego obrad do Rady o pozwolenie na zabranie gtosu w tej
sprawie.

3,W przypadku przyjecia do rozpoznania sprawy przez Rad$ - Rada
moze:
1) odrzucic sprawy;
2) skierowac sprawy do zatatwienia przez Wojta Gminy;



3) skierowac spraw§ do rozpatrzenia przez Komisje Rady, a w sprawach
dotycz^cych Wojta Gminy takze do Komisji Rewizyjnej;

4) przekazac spraw§ do odpowiednich organow;
5) powolac Komisj^ dorazna^do zbadania sprawy;
6) zasi^gna^c opinii eksperta;
7) rozpatrzyc spraw§ w inny sposob.

4.W kazdym przypadku wymienionym w ust. 3 Rada okresli termin
zatatwienia sprawy.

§39.1. Przewodnicza^cy obrad moze udzielic gtosu poza kolejnosci^
Wojtowi lub osobom przez niego upowaznionym, przedstawicielowi
Klubu, osobom zaproszonym na sesj§, osobie sposrod publicznosci, przy
czym przepisy § 35 i § 36 stosuje si§ odpowiednio.

2.Po uprzednim ostrzezeniu Przewodniczqcy obrad moze nakazac
opuszczenie sali tym osobom sposrod publicznosci, ktore swoim
zachowaniem lub wystajDieniami zaktocaja. porza^dek obrad ba^dz
naruszaja^ powage sesji.

§40.1. Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodnicza^cy obrad
kohczy sesj§ wypowiadaja^c formul^: "Zamykam obrady sesji Rady Gminy
Nowe Ostrowy".

2.Czas od otwarcia sesji do jej zakohczenia uwaza si^ za czas
trwania sesji.

S.Postanowienie ust. 2 dotyczy takze sesji, ktora obj^ta wi^cej niz
jedno posiedzenie.

§41.1. Biuro Rady Gminy z kazdej sesji Rady sporza^dza protokot obrad.
Protokoty z obrad przechowuje si§ w Urz^dzie Gminy. Kazdy mieszkaniec
gminy ma prawo wgla^du do protokotu, robienia notatek i odpisow.

2. Przebieg sesji nagrywa si^ na nosnik cyfrowy, ktory przechowuje si?
przez okres 6 miesi^cy.

3. Do protokolu dola^cza si^ list̂  obecnosci radnych, teksty przyje^ych
przez rad^ uchwal, oswiadczenia i inne dokumenty ztozone na r§ce
Przewodnicza^cego.

4. Protokot z sesji powinien bye sporza^dzony w ciajgu 21 dni od daty jej
odbycia.

5. Protokot z sesji wyktada si^ do publicznego wgla^du w Urz^dzie Gminy
Nowe Ostrowy oraz na nastepnej sesji.

6. W trakcie sesji, podczas ktorej wytozono protokot z obrad, radni mog^
sktadac poprawki lub uzupetnienia do protokolu. O ich uwzgl^dnieniu
rozstrzyga Przewodnicza^cy Rady, po wystuchaniu protokolanta i przestuchaniu
nosnika elektronicznego z nagraniem przebiegu obrad.

7. Jezeli wniosek, wskazany w ust. 6 nie zostanie uwzgl^dniony,
wnioskodawca moze zwrocic si^ do Rady o rozstrzygniecie.

8. ProtokoJ zostaje przyj^ty przez Rad^ zwykta^wiekszoscia^gtosow.



§42.1. Protokot z sesji Rady powinien odzwierciedlac jej
rzeczywisty przebieg, a w szczegolnosci zawierac:
1) numer, dat§ i miejsce odbywania sesji, godzin§ jej rozpocz^cia i
zakohczenia oraz wskazywac numery uchwat, nazwisko i imi§
przewodnicza^cego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia;
3) nazwiska, imiona nieobecnych cztonkow Rady z ewentualnym
podaniem przyczyn nieobecnosci;
4) odnotowanie przyj^cia protokotu z poprzedniej sesji;
5) uchwalony porzqdek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczegolnosci tresc wystqpieri albo ich
streszczenie, teksty zgloszonych jak rdwniez uchwalonych wnioskow, a
nadto odnotowanie faktow zgfoszenia pisemnych wystaj>ieh;
7) przebieg gtosowania z wyszczegolnieniem liczby glosow "za",
"przeciw" i "wstrzymuja^cych si§";
8) podpis przewodniczqcego obrad i osoby sporza_dzaja^cej protoko*.

2.Protokoly numeruje sie. kolejnymi cyframi rzymskimi
odpowiadaja^cymi numerowi sesji w danej kadencji, cyframi arabskimi
oznaczaja^cymi numer posiedzenia w danym roku i oznaczeniem roku
kalendarzowego.

Rozdziat VIII
Uchwaly

§43. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmuja_c
uchwaty, More sa^odr^bnymi dokumentami.

§44.1. Projekt uchwaty przygotowuje W6jt Gminy.
2. Tekst uchwaly powinien zawierac:

1) numer, dat§ i tytut;
2) podstawQ prawnaj
3) przedmiot sprawy;
4) okreslenie organow zobowia^zanych do wykonania uchwat oraz
sprawuja^cych nadzor nad jej wykonaniem;
5) termin wejscia w zycie uchwaly oraz ewentualnie czas jej
obowiqzywania;
6) sposob ogtoszenia uchwaty.

3. Projekty uchwal sq.opiniowane co do ich zgodnosci z prawem przez
radc§ prawnego lub adwokata.

4. Projekt uchwaty powinien zostac przedtozony Radzie.
5. Przed przyj^ciem uchwaty jej projekt odczytuje Wiceprzewodnicza_cy,

a w razie jego nieobecnosci, osoba wyznaczona przez Przewodnicza_cego
posiedzenia w trakcie obrad.

§45.1. Uchwate. Rady podpisuje Przewodnicza^cy obrad.



2.W przypadku, jezeli obradom przewodniczy radny, ktory nie jest
Przewodnicza^cym ani Wiceprzewodnicza^cym Rady, uchwaty, oprocz
podpisu osoby przewodnicza^cej obradom, winny bye podpisane przez
Przewodnicz^cego Rady lub jego Wiceprzewodnicza^cego.

§46. Uchwaly numeruje si? uwzgl?dniaJ3p numer sesji, (cyframi
rzymskimi) kolejny numer uchwaly (cyframi arabskimi) w danej kadencji
oraz rok podj?cia uchwaly (cyframi arabskimi).

§47.1. UchwaJy ewidencjonuje Wojt Gminy w rejestrze uchwat i
przechowuje wraz z odpisami protokotow sesji.

2.Odpisy uchwal przekazuje si? odpowiednim jednostkom do
realizacji i do wiadomosci, zaleznie od ich tresci.

§48. Wojt Gminy przedkteda wtasciwym organom nadzoru uchwaty
Rady w cia^gu 7 dni od dnia ich podjecia. Uchwaty w sprawie przepisow
porza.dkowych Wojt przekazuje w cia^gu 2 dni od ich podjecia.

Rozdziat IX
TRYBGLOSOWANIA

§49. 1 . W glosowaniu moga_ bra6 udzial wyta^cznie radni.
2. Radny nie moze brae udzialu w gtosowaniu, jezeli gtosowanie to

dotyczyjego interesu prawnego.

§50.1. Gtosowanie jawne odbywa si? przez podniesienie
2.Gtosowanie jawne przeprowadza Przewodnicza^cy obrad

przeliczaja^c gtosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymuj^ce sie" sumuja^c je,
porownuja^c z lista, radnych obecnych na sesji nakazuja^c odnotowanie
wynikow gtosowania w protokole.

3. Do przeliczenia glosow Przewodnicz£[cy moze wyznaczyc
radnych.

4. Radni znajduja^cy si? w mniejszosci podczas podejmowania
uchwal w glosowaniu jawnym moga^ wniesc pisemne uzasadnienie
swojego stanowiska. Przedtozone oswiadczenie dota^cza si? do protokotu.

S.Wyniki gtosowania jawnego ogtasza Przewodnicza^cy obrad.

§51.1. Glosowanie tajne odbywa si? tylko w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

2.W glosowaniu tajnym radni gtosuja^ za pornocst ponumerowanych
kart ostemplowanych piecz?ciat Rady, natomiast samo gtosowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym
sposrod siebie Przewodniczajcym Komisji.

3. Komisja skrutacyjna przed przystajDieniem do gtosowania
objasnia sposob glosowania i przeprowadza je wyczytujXc kolejno
radnych z listy obecnosci.
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4.Po przeliczeniu glosow Przewodnicz^cy Komisji skrutacyjnej
odczytuje protokot podajqc wyniki glosowania.

S.Karty z oddanymi gtosami i protokol z gtosowania stanowia^
zala^cznik do protokotu z obrad sesji.

§52.1. Przewodniczc[cy obrad przed poddaniem wniosku pod
gtosowanie precyzuje i ogtasza zebranym proponowana, tresc w taki
sposob, aby jej redakcja byla przejrzysta, a wniosek nie budzit
wajpliwosci, co do intencji wnioskodawcy.

2.W pierwszej kolejnosci Przewodniczqpy obrad poddaje pod
gtosowanie wniosek najdalej idqcy, ktory moze wykluczyc potrzeb?
gtosowania nad pozostatymi wnioskami.

3.W przypadku gtosowania w sprawie wyboru osob,
Przewodnicza^cy obrad przed zamknieciem listy kandydatow zapytuje
kazdego z nich czy zgadza si? kandydowac i dopiero po otrzymaniu
odpowiedzi twierdza^cej poddaje pod gtosowanie zamkni^cie listy
kandydatow i zarza^dza wybory.

§53.1. Glosowanie zwyk^ wi§kszosci^ gtosow oznacza, ze
przechodzi wniosek lub kandydatura, ktora uzyskala najwi^ksza^ ilosc
gtosow "za" w porownaniu z iloscia, gtosow "przeciw", przy czym glosow
"wstrzymuj£[cych si?" nie bierze si? pod uwag?.

2.Gtosowanie bezwzgl?dns[ wi?kszosci^ gtosow oznacza, iz
wniosek lub kandydatura przechodzi tylko wtedy, gdy ilosc gtosow "za"
jest, co najmniej o 1 gtos wi?ksza od sumy pozostatych waznie oddanych
glosow, tzn. "przeciwnych" i "wstrzymuja^cych si?".

Rozdzial X
Wspolne Sesje Rad Gmin

§54.1. Rada moze odbywac wspolne sesje z innymi radami gmin, w
szczegolnosci dla rozpatrzenia ich wspolnych spraw.

2.Wspolna^ sesj? organizujX Przewodnicza^cy lub
Wiceprzewodnicza^cy zainteresowanych gmin.

S.Zawiadomienie o wspolnej sesji podpisujc[ wspolnie
Przewodnicza^cy lub Wiceprzewodnicza^cy wszystkich rad gmin.

§55.1. Wspolna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej, co
najmniej polowa radnych z kazdej rady.

2.Radni uczestnicza,cy we wspolnej sesji wybieraj^
Przewodnicza^cego obrad.

S.Koszty wspolnej sesji ponosza^ rownomiernie rady biora^ce udziat
we wspolnej sesji, chyba ze radni uczestnicza^cy we wspolnej sesji
postanowia^ inaczej.

4.Przebieg wspolnych obrad moze bye uregulowany wspolnym
regulaminem uchwalonym przed przyst^pieniem do obrad, a jezeli to nie
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nastapi, stosuje si§ odpowiednio przepisy regulaminow rad, More biora,
udziat we wspolnej sesji.

Rozdziat XI
Postanowienia koncowe

§56. Przewodnicza^cy Rady zapewnia przestrzeganie postanowieh
Regulaminu i udziela pomocy we wlasciwej jego interpretacji.

PRZEWODNICZ^CY
RADY GMLIslY



Zata^cznrk do Regulaminu
Rady Gminy Nowe Ostrowy

i§ i nazwisko radnego) {data zto2enia interpelacji)

INTERPELACJA
Przedmiot, temat interpelacji:

Uzasadnienie interpelacji:

Wnioski i propozycje

Zala^czniki:

Odpowiedzi nalezy udzielic ustnie/pisemnie*
'-wtasciwe podkreslic.

(podpis)

PRZEWGDNICZ^CY
RADY GMUMY
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