UCHWAŁA NR VI/40/2019
RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie: Statutu Gminy Pasym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Pasym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie:
Statutu Gminy Pasym (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 marca 2012r.
poz. 1105).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Kozikowski
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Załącznik
do Uchwały Nr VI/40/2019
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 08 kwietnia 2019r.

STATUT GMINY PASYM
DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA USTROJOWE
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - oznacza to Gminę Pasym;
2) Radzie - oznacza to Radę Miejską w Pasymiu;
3) Przewodniczącym Rady - oznacza to Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu;
4) Wiceprzewodniczącym Rady - oznacza to Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu;
5) Radnym - oznacza to Radnego Rady Miejskiej w Pasymiu;
6) Burmistrzu - oznacza to Burmistrza Miasta Pasym;
7) Urzędzie - oznacza to Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu;
8) Komisji - oznacza to Komisję Rady Miejskiej w Pasymiu;
9) Statucie - oznacza to Statut Gminy Pasym.
§ 2. 1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
2. Mieszkańcy gminy tworzą wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na jej obszarze powołaną dla
organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
3. Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
4. Ustrój Gminy, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy określa Statut.
Rozdział II.
Zakres i zasady działania Gminy
§ 3. 1. Gmina jest położona w województwie warmińsko-mazurskim i obejmuje obszar o powierzchni
149,4 km2.
2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.
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3. Herb i Flaga Gminy są zgodnie z wzorami ustalonymi uchwałą Nr XXXIX/264/2018 Rady Miejskiej
w Pasymiu z dnia 10.05.2018 roku.
4. Herb Gminy Pasym jest herbem historycznym miasta Pasym. Na srebrnym tle, pod czerwonym ostrołukiem
stoi Matka Boska w koronie z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce i berłem w prawej. Szata Marii jest niebieska,
aureole nad głową Matki i Dziecka złote, tak jak włosy opadające na ramiona Marii.
5. Flaga posiada barwy niebieską i białą zaczerpnięte z herbu Gminy Pasym: z sukni Matki Boskiej oraz pola
tarczy herbowej.
§ 4. Siedzibą organów Gminy jest miasto Pasym.
§ 5. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
§ 6. Zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, tworzenie
warunków dla racjonalnego, harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa
mieszkańców w życiu wspólnoty.
§ 7. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone
ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 8. W celu wykonania zadań, na zasadach przewidzianych w odrębnych ustawach, Gmina może tworzyć
jednostki organizacyjne, gminne osoby prawne oraz zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym
organizacjami pozarządowymi.
§ 9. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek. W rejestrze umieszcza się gminne jednostki
organizacyjne, jak również gminne osoby prawne, w tym instytucje kultury.
§ 10. 1. Rada może przyznać Honorowe Obywatelstwo Gminy Pasym obywatelom polskim i cudzoziemcom
- w uznaniu zasług i wybitnych osiągnięć.
2. Regulamin Honorowego Obywatelstwa określa załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 11. 1. Mieszkańcy mogą wyrażać swoją wolę, co do sposobu rozstrzygania spraw dotyczących Gminy
w drodze referendum.
2. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami.
3. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy określa odrębna uchwała Rady.
Rozdział III.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Gminy, w tym dokumentów Rady i jej
Komisji
§ 12. Działalność organów Gminy jest jawna.
§ 13. 1. Powszechność dostępu do informacji publicznej w Urzędzie jest realizowana w szczególności
poprzez:
1) zamieszczenie informacji na urzędowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
2) wgląd do dokumentów urzędowych;
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3) zamieszczenie informacji na urzędowych tablicach;
4) dostęp do posiedzeń Rady i jej Komisji.
2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniona
jest na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 14. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji, w tym protokoły sesji i posiedzeń są
udostępnianie do wglądu w siedzibie Urzędu, w czasie godzin pracy Urzędu.
2. Udostępnianie dokumentów następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę zainteresowaną.
3. Dokumenty powinny być udostępnione niezwłocznie, a w przypadku braku takiej możliwości nie
później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku.
4. O terminie udostępnienia dokumentów zawiadamia się wnioskodawcę w miarę możliwości na piśmie
lub za pomocą innych środków komunikacji.
§ 15. 1. Z dokumentów wymienionych w § 14 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi,
fotografować je lub kopiować.
2. Realizacja uprawnień, określonych w ust. 1, może się odbywać wyłącznie w Urzędzie , w obecności
upoważnionego lub właściwego merytorycznie pracownika Urzędu.

Rozdział IV.
Organy Gminy
§ 16. Organami Gminy są:
1. Burmistrz.
2. Rada Gminy.
§ 17. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
2. W skład Rady wchodzą radni, w liczbie 15.
§ 18. Rada działa na sesjach, powołuje stałe oraz może powoływać doraźne Komisje do określonych zadań.
§ 19. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i 1-2 Wiceprzewodniczących Rady,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym.
§ 20. Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek
co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
§ 21. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
§ 22. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

Id: 0D83AA99-2F51-4D9D-9189-20A850CA6C93. Podpisany

Strona 3

3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
Rozdział V.
Komisje Rady
STAŁE KOMISJE RADY
§ 23. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada Gminy powołuje następujące stałe Komisje:
1)
2)
3)
4)
5)

Rewizyjną;
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
Promocji Gminy, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej;
Budżetowo – Gospodarczą.

§ 24. Do realizacji określonych zadań Rada może powoływać komisje doraźne, każdorazowo określając
zakres ich działania i kompetencji oraz skład osobowy.
§ 25. 1. Rada podejmuje uchwały określające składy liczbowe i osobowe każdej stałej Komisji.
2. Rada może dokonywać w miarę potrzeby - na wniosek Przewodniczącego Komisji lub radnych - zmian
w składach osobowych Komisji.
§ 26. 1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi, do czasu wybrania Przewodniczącego Komisji,
Przewodniczący Rady. Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. W przypadku niedokonania wyboru, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady ma prawo
zwołania posiedzenia Komisji w kolejnym terminie, celem wyboru Przewodniczącego Komisji.
§ 27. Do zadań stałych Komisji Rady należy w szczególności:
1) rozpatrywanie i przygotowywanie spraw stanowiących przedmiot prac Rady;
2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Burmistrza i Radę;
3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie własnych projektów uchwał Rady;
4) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady - w zakresie kompetencji Komisji.
§ 28. 1. Komisje podlegają Radzie.
2. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy, przedkładanych Radzie najpóźniej do końca roku
poprzedzającego rok, którego te plany dotyczą.
3. Pierwszy roczny plan pracy po wyborach Komisja przedkłada Radzie w terminie jednego miesiąca od
daty podjęcia przez Radę uchwały określającej skład liczbowy i osobowy Komisji.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji określa Regulamin Stałych Komisji Rady, zawarty
w DZIALE V niniejszego Statutu.
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KOMISJA REWIZYJNA
§ 29. 1.Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną przez Radę w celu kontrolowania działalności
Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych.
2. W skład Komisji wchodzą radni w liczbie nie mniej niż 3.
3.Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Komisji.
4. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
5. Komisja prowadzi działalność w oparciu o roczny plan kontroli, na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego Komisji i w zespołach kontrolnych, tworzonych dla dokonywania określonych czynności
kontrolnych.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej i sposób przeprowadzania kontroli przez
powołane zespoły kontrolne określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, zawarty w DZIALE III Statutu.
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
§ 30. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest stałą Komisja powołaną przez Radę w celu rozpatrywania
skarg na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, a także
do rozpatrywania wniosków i petycji składanych przez obywateli.
2. W skład Komisji wchodzą radni w liczbie nie mniej niż 3.
3. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Komisji.
4. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada.
5.Komisja prowadzi działalność na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji,
w miarę potrzeb, stosownie do otrzymywanych skarg, wniosków i petycji.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Regulamin Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, zawarty w DZIALE IV Statutu.
Rozdział VI.
Radni
§ 31. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami,
przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia.
§ 32. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie, według zasad
określonych odrębnymi przepisami.
§ 33. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez
Radę w odrębnej uchwale.
§ 34. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych podmiotów i instytucji
samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
§ 35. Udział radnego w głosowaniu podczas sesji Rady i w Komisjach jest jednym z jego podstawowych
obowiązków.
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Rozdział VII.
Kluby radnych
§ 36. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Przynależność do klubu radnych jest dobrowolna.
3. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
4. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić na piśmie Przewodniczącemu Rady w ciągu 7 dni od dnia
zebrania założycielskiego, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia najbliższej sesji. Obowiązek ten zachodzi
również w przypadku rozwiązania klubu radnych lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających tworzenie
klubu radnych, w tym spadku liczby poniżej 3 radnych.
5. Zgłoszenie utworzenia klubu radnych powinno zawierać:
1) nazwę klubu;
2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
3) listę członków klubu.
6. Radny może należeć tylko do jednego klubu radnych.
7. Kluby radnych posiadają inicjatywę uchwałodawczą.
8. Kluby radnych działają wyłącznie w ramach Rady,
9. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów radnych.
10. Kluby radnych działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny
z rozwiązaniem klubów.
Rozdział VIII.
Udział Sołtysa w pracach Rady
§ 37. Sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa, ma prawo uczestniczenia w pracach Rady, poprzez:
1) udział w sesjach Rady;
2) udział w obradach Komisji, a także w pracach Komisji – na zaproszenie jej Przewodniczącego.
§ 38. Sołtys uczestniczy w pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 39. Sołtysowi przysługuje prawo zabierania głosu w dyskusji.
Rozdział IX.
Burmistrz
§ 40. 1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
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2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
§ 41. Burmistrz może powołać zastępcę Burmistrza w drodze zarządzenia.
§ 42. 1. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie „Raport o stanie Gminy”.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację
polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego.
3. Rada rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała
Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest
w pierwszej kolejności.
4. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie Gminy mieszkańcy Gminy mogą zabierać głos, składając
Przewodniczącemu Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu
poprzedzającym sesję, o której mowa w ust. 3.
6. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem
Burmistrzowi wotum zaufania.

Rozdział X.
Mienie Gminy i gospodarka finansowa
§ 43. 1. Gmina dysponuje mieniem komunalnym, którym jest własność i inne prawa majątkowe.
2. Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy
zachowaniu wymogów zawartych w przepisach prawa.
§ 44. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.
DZIAŁ II.
REGULAMIN RADY
Rozdział I.
Tryb pracy Rady
§ 45. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji,
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych
wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
2) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
3) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania,
podjęcia inicjatywy czy zadania;
4) stanowiska - w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
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3. Do deklaracji, oświadczeń, apeli i stanowisk nie ma zastosowania przewidziany w statucie tryb
zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 46. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych z częstotliwością potrzebną do wykonywania zadań Rady,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady
obowiązany jest zwołać sesję Rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek
o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w § 49 ust. 2.
§ 47. 1. W celu upamiętnienia lub podkreślenia wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla Gminy i jej
mieszkańców, może zostać zwołana sesja uroczysta lub okolicznościowa.
2. Sesje uroczyste i okolicznościowe wymagają właściwej formy i szczególnej oprawy.
3. W trakcie sesji uroczystych i okolicznościowych Rada nie podejmuje uchwał.
Rozdział II.
Przygotowanie sesji
§ 48. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje w szczególności:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie terminu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych
punktów porządku obrad.
§ 49. 1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji radnych zawiadamia się za pomocą listów lub w inny
skuteczny sposób, w tym pocztą elektroniczną, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
2. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał, jak również inne
niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, których radni nie otrzymali wcześniej.
3. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu doręcza
się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.
4. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 i 3, Rada może podjąć stanowisko
o odroczeniu sesji i wyznaczeniu nowego terminu jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez każdego z radnych.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zwołanej na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu
Rady radnych zawiadamia się niezwłocznie telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny zwyczajowo przyjęty
skuteczny sposób, jednak wówczas nie obowiązuje termin określony w ust. 1.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad sesji Rady podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 50. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza, ustala listę osób
zaproszonych na sesję.

Id: 0D83AA99-2F51-4D9D-9189-20A850CA6C93. Podpisany

Strona 8

2. W sesjach, oprócz Burmistrza, mogą uczestniczyć Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy oraz
pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza.
3. O każdej sesji zawiadamia się sołtysów.
Rozdział III.
Przebieg sesji
§ 51. 1. Sesje Rady są jawne.
2. Jawność sesji oznacza w szczególności, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która
zajmuje wyznaczone w tym celu miejsce.
3. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania
obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty.
4. Publiczność i dziennikarze mają prawo do rejestracji dźwięku i obrazu z przebiegu sesji, jednak przed
rozpoczęciem sesji mają oni obowiązek poinformowania o zamiarze rejestracji Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Rady przekazuje informację, o której mowa w ust. 4, wszystkim zebranym na sesji.
§ 52. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący obrad, którym jest Przewodniczący Rady.
§ 53. 1. Sesja odbywa się co do zasady na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich
kontynuowaniu na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu obrad w trybie przewidzianym w ust. 2, Rada może postanowić w szczególności z uwagi
na:
1) niemożność wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia;
2) potrzebę uzyskania dodatkowych informacji i materiałów;
3) inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał;
4. Fakt i przyczynę przerwania obrad odnotowuje się w protokole.
5. W momencie przerwania obrad Przewodniczący obrad wyznacza termin następnego posiedzenia tej
samej sesji.
6. Rozstrzygnięcia podjęte przez Radę do momentu przerwania obrad zachowują swoją moc.
7. Radnych obecnych na odraczanej sesji uznaje się za powiadomionych o terminie jej kontynuowania.
8. Radnych nieobecnych zawiadamia się niezwłocznie o terminie następnego posiedzenia.
§ 54. 1. Rada może podejmować uchwały tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu.
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2. Przewodniczący obrad na podstawie listy obecności stwierdza czy jest zachowane wymagane
quorum.
3. Radni stwierdzają swoją obecność na sesji złożeniem podpisu na liście obecności. Radni zobowiązani są
zgłosić opuszczenie sesji w trakcie jej trwania Przewodniczącemu obrad. Fakt opuszczenia posiedzenia
odnotowywany jest w protokole.
§ 55. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły "Otwieram
( numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Pasymiu".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności czy Rada jest zdolna do
podejmowania prawomocnych uchwał.
§ 56. 1. Burmistrz, a także każdy radny, może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie lub zdjęcie punktu
z porządku obrad oraz o zmianę kolejności punktów.
2. W pierwszej kolejności przegłosowuje się wnioski najdalej idące w sprawie zmian porządku obrad.
3. Rada wprowadza zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
4. Zmiany w porządku sesji zwołanej na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady mogą być
wprowadzone za zgodą wnioskodawcy.
§ 57. Porządek obrad każdej sesji, z wyłączeniem sesji uroczystych okolicznościowych oraz zwołanych na
wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady, powinien zawierać w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) przedstawienie porządku obrad sesji;
3) sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami, w tym z wykonania uchwał Rady;
4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał lub podjęcie deklaracji, oświadczeń, apeli, stanowisk;
5) interpelacje i zapytania radnych i sołtysów;
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
7) wolne wnioski i sprawy różne.
§ 58. Interpelacje i zapytania w trakcie sesji są kierowane do Burmistrza.
§ 59. 1. Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy.
2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz
wynikające z niej pytania.
3. Interpelacje składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje
interpelację Burmistrzowi.
4. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, na piśmie w terminie
14 dni.
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§ 60. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania składane są na piśmie Przewodniczącemu Rady. Przepis § 59 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§ 61. 1. Przewodniczący prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad, otwierając i zamykając
dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może
udzielić głosu poza kolejnością.
3. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący udziela głosu Burmistrzowi bądź osobie wskazanej przez
Burmistrza, a także osobom niebędącym radnymi, o ile jest to niezbędne w rozpatrywanym punkcie porządku
obrad.
4. W trakcie trwania sesji nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
5. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie niebędącej radnym.
6. Dyskusję przeprowadza się oddzielnie nad każdym punktem porządku obrad. Rada może jednak
zdecydować o przeprowadzeniu łącznej dyskusji nad więcej niż jednym punktem, jeżeli przemawiają za tym
względy merytoryczne.
§ 62. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień
radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący obrad może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek
obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący obrad przywołuje radnego "do porządku", a gdy
przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do innych osób zaproszonych na sesję oraz do
publiczności.
§ 63. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza
przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji, Klubowi lub Burmistrzowi ustosunkowanie się do
zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowanie poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący obrad oznajmia, że Rada przystępuje do głosowania. Od tej
chwili można zabierać głos jedynie w celu zgłoszenia wniosku formalnego w sprawie trybu i sposobu
głosowania.
§ 64. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w celu przedstawienia wniosków o charakterze
formalnym.
2. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
3. Osobie, która otrzymała głos w sprawie formalnej i wypowiada się w sprawie innej niż formalna,
Przewodniczący odbiera głos.
4. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski dotyczące:
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1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad;
3) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
4) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
5) zarządzenia przerwy;
6) odesłania projektu uchwały do Komisji;
7) przeliczenia głosów;
8) przestrzegania regulaminu i porządku obrad;
9) przerwania obrad;
10) zwrotu projektu uchwały wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wprowadzenia poprawek;
11) odroczenia czasu głosowania nad projektem uchwały w celu stwierdzenia czy wprowadzone do niego
poprawki są zgodne z innymi postanowieniami uchwał i obowiązującym prawem;
12) powtórzenia (reasumpcji) głosowania.
5. Wniosek o powtórzenie (reasumpcję) głosowania może być zgłoszony i głosowany na tym samym
posiedzeniu, na którym przeprowadzone było głosowanie, którego dotyczy wniosek, w przypadku określonym
w § 73 ust. 10.
§ 65. Na wniosek radnego, Przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 66. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając formułę
"Zamykam sesję Rady Miejskiej w Pasymiu".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 67. 1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej podjęcia.
2. Rada może uchylić każdą swoją uchwałę.
3. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej nie
wcześniej niż na następnej sesji.
§ 68. 1. Z każdej sesji Rady sporządza się protokół, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej zakończenia.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) numer, datę oraz miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery
uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności obrad - quorum;
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3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,
4) stwierdzenia przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
5) proponowany i realizowany porządek obrad;
6) przebieg obrad, w tym:
a) streszczenie wystąpień;
b) teksty zgłoszonych oraz przyjętych wniosków;
c) odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień;
d) sposób i przebieg głosowania, z wyszczególnieniem głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”;
e) odnotowanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego;
7) podpis Przewodniczącego obrad i protokolanta.
3. Protokoły numeruje się w danej kadencji Rady kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi
numerowi sesji, łamanymi przed dwie ostatnie cyfry arabskie roku kalendarzowego.
4. Do protokołu dołącza się:
a) listy obecności radnych;
b) teksty podjętych uchwał wraz z uzasadnieniem;
c) teksty podjętych deklaracji, oświadczeń, apeli i stanowisk;
d) imienne wykazy głosowań radnych;
e) protokół komisji skrutacyjnej z kartami z oddanymi głosami, w przypadku głosowania tajnego;
f) oświadczenia, wystąpienia oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego obrad.
§ 69. 1. Protokół sesji Rady wykłada się do publicznego wglądu w Urzędzie na 1-3 dni przed terminem
kolejnej sesji oraz na sali obrad tej kolejnej sesji, przed rozpoczęciem obrad.
2. Przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia najpóźniej
do chwili jego zatwierdzenia na kolejnej sesji, przy czym o ich uwzględnieniu decyduje Rada w drodze
głosowania jawnego, po ewentualnym wysłuchaniu wyjaśnień protokolanta.
3. Wszelkie zgłoszone uwagi bądź zastrzeżenia do zatwierdzonego protokołu wymagają złożenia ich
w formie pisemnej.
4. Protokoły z obrad sesji wraz z podjętymi uchwałami, deklaracjami, oświadczeniami, apelami
i stanowiskami są podawane do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu w godzinach jego urzędowania oraz
Biuletynie Informacji Publicznej.
Rozdział IV.
Uchwały
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§ 70. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Burmistrzowi;
2) Radnym, w liczbie co najmniej 5;
3) Komisjom Rady;
4) Klubom radnych;
5) Grupom mieszkańców, określonym w ust. 5.
2. Projekty uchwał, wraz z ich uzasadnieniem, przygotowują podmioty występujące z inicjatywą
uchwałodawczą.
3. Projekt uchwały może zostać w każdym czasie wycofany przez podmiot występujący z inicjatywą
uchwałodawczą, do momentu rozpoczęcia procedury głosowania nad punktem dotyczącym „porządku obrad
sesji”.
4. Projekty uchwał przed przedłożeniem ich do głosowania
merytorycznego oraz opinii właściwej Komisji Rady.

Radzie

wymagają

uzasadnienia

5. Grupa mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, w liczbie co najmniej 200
osób, może wystąpić do Rady z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
6. Szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich określa Rada w drodze odrębnej uchwały.
§ 71. 1. Projekt uchwały na posiedzeniu właściwej Komisji Rady przedstawia, na zaproszenie
Przewodniczącego , projektodawca uchwały lub wyznaczony przez niego referent, który wyjaśnia celowość
podjęcia uchwały i odpowiada na pytania członków Komisji.
2. Na posiedzenia Komisji, na których rozpatrywane są sprawy sołectw, zaprasza się sołtysów w celu
wysłuchania ich opinii i wniosków.
§ 72. 1. Komisja, po omówieniu projektu uchwały, wnioskuje o:
1) przyjęcie projektu uchwały bez poprawek;
2) przyjęcie projektu uchwały z poprawkami;
3) głosowanie przeciwko podjęciu uchwały.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, muszą być przegłosowane przez Komisję.
3. Wnioski Komisji przekazywane są wnioskodawcy projektu uchwały, który może uwzględnić je przed
głosowaniem na sesji w formie autopoprawki.
§ 73. 1. Po zamknięciu dyskusji, Przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który
może wykluczyć potrzebę głosowania nad innymi wnioskami.
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3. Głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały
następuje według ich kolejności, z tym że można w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te poprawki,
których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
4. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie
poddaje się pod głosowanie.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały, jeśli
ma to wyłącznie charakter porządkujący.
6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek
przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
7. Przewodniczący obrad przedstawia Radzie ostateczny projekt uchwały wraz ze zmianami wynikającymi
z autopoprawek oraz zgłoszonych i przegłosowanych poprawek. Rada decyduje każdorazowo o zakresie
i szczegółowości odczytywania ostatecznego projektu uchwały.
8, Projekt uchwały wraz z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.
9. Po głosowaniu projektu uchwały radny może zgłosić zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem. Informację
o tym fakcie umieszcza się w protokole sesji, a zdanie odrębne złożone na piśmie dołącza się do protokołu.
10. Po przegłosowaniu projektu uchwały, na tym samym posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie,
możliwe jest ponowne głosowanie tej samej uchwały - powtórzenie (reasumpcja) głosowania - jeżeli błędnie
lub niejednoznacznie przedstawiono przedmiot albo wynik głosowania.
§ 74. Przewodniczący obrad ogłasza wynik głosowania jawnego, w tym głosowania imiennego,
niezwłocznie po jego ustaleniu. Wyniki poszczególnych głosowań odnotowuje się w protokole sesji.
§ 75. Podjęte uchwały podpisuje Przewodniczący obrad.
§ 76. Podjęte uchwały numeruje się narastająco, licząc od początku kadencji Rady, uwzględniając cyframi
rzymskimi kolejny numer sesji oraz cyframi arabskimi kolejny numer uchwały i pełny rok podjęcia uchwały.
§ 77. Burmistrz prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w Urzędzie.
Rozdział V.
Tryb głosowania
§ 78. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
§ 79. Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 80. Podejmowanie uchwał lub innych wiążących rozstrzygnięć następuje w głosowaniu jawnym, chyba
że z przepisu ustawy wynika konieczność przeprowadzenia głosowania tajnego.
§ 81. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad.
§ 82. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań radnych oraz przez jednoczesne podniesienie ręki.
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2. Głosowanie jawne zarządza Przewodniczący obrad, oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące
się", sumuje je i porównuje z liczbą radnych obecnych na sali, względnie z ustawowym składem Rady.
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza niezwłocznie Przewodniczący obrad, nakazując odnotowanie
wyników głosowania w protokole sesji.
4. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzeń w sposób określony w ust. 1 nie jest
możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
5. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze
Gminy.
§ 83. 1. Głosowanie imienne jest odmianą głosowania jawnego.
2. Głosowanie imienne odbywa się w następujący sposób: wyczytuje się kolejno nazwiska obecnych na
sali obrad radnych, którzy odpowiadają jak głosują, to jest: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
3. Na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego głos, to jest: „za” „przeciw”
lub „wstrzymał się”.
4. Przewodniczący obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania imiennego odczytuje łączny wynik
głosowania.
5. Sposób przeprowadzenia oraz wyniki głosowania imiennego odnotowuje się w protokole sesji,
załączając listę z głosowania, o której mowa w ust. 3.
§ 84. Głosowanie tajne stosuje się wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.
§ 85. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym
głosowanie przeprowadza każdorazowo wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna, z wyłonionym spośród
siebie przewodniczącym Komisji.
2. Komisja Skrutacyjna ustala sposób głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja
Skrutacyjna objaśnia radnym sposób głosowania, a następnie przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych
z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 86. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy
kandydatów pyta każdego z nich, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi
twierdzącej i odczytaniu pisemnych oświadczeń zgody na kandydowanie nieobecnych kandydatów, poddaje
pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
§ 87. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która
uzyskała większą liczbę głosów "za" niż głosów "przeciw". Głosów nieważnych lub „wstrzymujących się” nie
dolicza się do żadnej z grup głosujących, to jest "za" czy "przeciw".
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2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub
wniosek, na który oddano największą liczbę głosów „za”. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało w kolejności
największą, lecz równą ilość głosów, przeprowadza się pomiędzy nimi dodatkowe głosowanie.
§ 88. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy
„przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub
kandydatura, która uzyskała ilość ważnych głosów oddanych „za” będącą liczbą całkowitą przewyższającą
połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
DZIAŁ III.
REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 89. Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu określa zasady i tryb działania Komisji
Rewizyjnej, zwanej dalej "Komisją".
§ 90. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.
Rozdział II.
Zadania kontrolne
§ 91. 1. Komisja kontroluje działalność Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych Gminy i jednostek
pomocniczych pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) celowości;
4) zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja, kontrolując działalność Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych Gminy i sołectw, bada
w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy.
§ 92. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całokształt działalności kontrolowanej jednostki lub obszerny zespół
działań tej jednostki;
2)

problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanej
jednostki, stanowiące niewielki fragment jej działalności;

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w
toku postępowania jednostki.
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§ 93. Kontrole kompleksowe nie powinny trwać dłużej niż 14 dni roboczych, a kontrole problemowe
i sprawdzające nie dłużej niż 7 dni roboczych.
§ 94. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności jednostki, rzetelne jego udokumentowanie oraz ocenę
kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 91.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
Rozdział III.
Tryb kontroli
§ 95.1 Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji zespoły kontrolne składające się co najmniej
z dwóch członków Komisji, wyznaczone przez Przewodniczącego na posiedzeniu Komisji.
2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału
czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego
Komisji, określającego kontrolowaną jednostkę, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do
przeprowadzenia kontroli.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli,
zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
6. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 4.
Rozdział IV.
Protokoły z kontroli
§ 96. 1. Po przeprowadzeniu kontroli - w terminie 10 dni od daty jej zakończenia - kontrolujący
sporządzają protokół z kontroli, obejmujący w szczególności:
1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki;
2) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) daty rozpoczęcia oraz zakończenia czynności kontrolnych;
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych;
7) datę i miejsce podpisania protokołu, podpisy kontrolującego i kierownika kontrolowanej jednostki lub
adnotację o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy.
2. Protokół z kontroli może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
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§ 97. Protokół z kontroli sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania
otrzymują:
1) Przewodniczący Rady;
2) Burmistrz;
3) Kierownik kontrolowanej jednostki.
Rozdział V.
Zadania opiniodawcze
§ 98. 1. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek, o których mowa w ust. 1, na ręce
Przewodniczącego Rady.
3. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez właściwą Regionalną Izbę
Obrachunkową.
§ 99. Komisja wydaje także inne opinie w sprawach określonych przez Radę lub powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Rozdział VI.
Roczne plany kontroli i sprawozdania Komisji
§ 100. 1. Komisja działa w oparciu o roczny plan kontroli, który przedkłada Radzie do zatwierdzenia
w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.
2. Rada zatwierdza roczny plan kontroli do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego ten plan dotyczy.
3. Pierwszy roczny plan kontroli po wyborach Komisja przedkłada Radzie w terminie jednego miesiąca od
daty podjęcia przez Radę uchwały określającej skład liczbowy i osobowy Komisji, a Rada zatwierdza go na
swojej najbliższej sesji od przedłożenia do zatwierdzenia.
4.Roczny plan kontroli przedłożony Radzie powinien zawierać w szczególności:
1) terminy odbywania posiedzeń;
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej;
3) planowane do przeprowadzenia kontrole problemowe i sprawdzające.
5. Komisja może przystąpić do wykonania kontroli po zatwierdzeniu rocznego planu kontroli lub jego
zmiany.
6. Za zgodą Rady, Komisja może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nieprzewidzianym
w rocznym planie kontroli. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę poza rocznym planem
kontroli przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli.
§ 101. 1. Komisja składa Radzie w terminie do końca stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie
ze swojej działalności w roku poprzednim.
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2. W ostatnim roku kadencji Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności
najpóźniej do ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie powinno obejmować w szczególności:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję.
Rozdział VII.
Posiedzenie Komisji
§ 102. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji, zgodnie
z rocznym planem kontroli Komisji oraz w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Komisji mogą być również zwołane na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków
Komisji.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenia Komisji:
1) radnych niebędących członkami Komisji;
2) inne osoby mogące posiadać wiedzę z zakresu badanego zagadnienia.
4. Przewodniczący Komisji przewodniczy obradom Komisji. Z posiedzenia Komisji sporządza się
protokół, który podpisuje protokolant oraz osoba przewodnicząca obradom.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący
Komisji.
§ 103. 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji.
2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
DZIAŁ IV.
REGULAMIN KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 104. Regulamin Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasymiu określa zasady i tryb
działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej "Komisją".
§ 105. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

Rozdział II.
Tryb rozpatrywania skarg
§ 106. 1. Komisja rozpatruje skierowane do Rady skargi dotyczące działań Burmistrza, kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
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2. Komisja, prowadząc postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi, o której mowa w ust. 1, występuje,
odpowiednio do Burmistrza, właściwego kierownika, osoby lub podmiotu, z wnioskiem o zajęcie stanowiska
w terminie 14 dni.
3. Komisja, po uzyskaniu stanowiska (ewentualnie po bezskutecznym upływie terminu), o którym mowa w
ust. 2, oraz po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego - wypracowuje opinię w sprawie, którą wraz z
projektem stosownej uchwały niezwłocznie przekazuje Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, tak
aby Rada załatwiła skargę bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem terminów ustawowych.

Rozdział III.
Tryb rozpatrywania wniosków i petycji
§ 107. 1. Komisja rozpatruje składane przez obywateli do Rady wnioski i petycje.
2. Komisja, prowadząc czynności związane z rozpatrzeniem petycji, o której mowa w ust. 1, występuje,
odpowiednio do właściwej merytorycznie komisji stałej Rady, do Burmistrza, właściwego kierownika, osoby
lub podmiotu, z wnioskiem o zajęcie stanowiska w terminie 30 dni.
3. Petycja powinna być rozpatrzona przez Komisję bez zbędnej zwłoki, z zachowaniem terminów
ustawowych.
4. Komisja, po uzyskaniu stanowiska (ewentualnie po bezskutecznym upływie terminu), o którym mowa
w ust. 2, oraz po przeprowadzeniu niezbędnych czynności - wypracowuje opinię w sprawie, którą niezwłocznie
przekazuje Radzie za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.
5. Jeżeli Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia petycji, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący Komisji
przekazuje ją niezwłocznie Przewodniczącemu Rady.
6. Do wniosków stosuje się tryb dotyczący petycji, a w zakresie terminów przepisy dotyczące
rozpatrywania skarg.
Rozdział IV.
Posiedzenie Komisji
§ 108. 1. Komisja nie jest zobowiązana do działania w oparciu o roczny plan pracy.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji, w miarę potrzeb,
stosownie do otrzymywanych skarg, wniosków i petycji.
3. Posiedzenia Komisji mogą być również zwołane na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków
Komisji.
4. Przewodniczący Komisji przewodniczy obradom Komisji. Z posiedzenia Komisji sporządza się
protokół, który podpisuje protokolant oraz osoba przewodnicząca obradom.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący
Komisji.
§ 109. 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Komisji.
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2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
Rozdział V.
Sprawozdania Komisji
§ 110. 1. Komisja składa Radzie w terminie do końca stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej działalności w roku poprzednim.
2. W ostatnim roku kadencji Komisja składa Radzie sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności
najpóźniej do ostatniej sesji Rady.
3. Sprawozdanie powinno obejmować w szczególności:
1) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia skarg;
2) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia wniosków;
3) liczbę, przedmiot i sposób załatwienia petycji;
4) wykaz uchwał podjętych przez Komisję.
DZIAŁ V.
REGULAMIN STAŁYCH KOMISJI RADY
§ 111. Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy, z zastrzeżeniem § 108 ust. 1.
§ 112. Komisja obraduje na posiedzeniach, może również odbywać posiedzenia wyjazdowe, związane
z rozpatrywanymi zagadnieniami.
§ 113. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji w szczególnych sytuacjach
na pisemny wniosek co najmniej połowy składu Komisji lub Burmistrza.
§ 114. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos
w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
3. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest
uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 115. 1. O terminie i porządku posiedzenia powiadamia się członków Komisji, Przewodniczącego Rady
i Burmistrza na piśmie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, otrzymują zawiadomienia co najmniej na 3 dni przed terminem
posiedzenia. Odstępstwo od tego wymogu jest dopuszczalne w przypadku konieczności zwołania posiedzenia
w trybie pilnym.
§ 116.1. Przewodniczący Komisji kieruje całokształtem pracy Komisji. W razie nieobecności
Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący Komisji.
2. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
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1) opracowywanie projektu rocznego planu pracy;
2) zwoływanie posiedzeń;
3) przewodniczenie obradom;
4) przedstawianie projektu porządku posiedzenia;
5) czuwanie nad realizacją przyjętego rocznego planu pracy;
6) ustalenie listy zaproszonych osób.
§ 117. 1. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa składu
Komisji. W przypadku braku quorum Przewodniczący Komisji wyznacza nowy termin posiedzenia.
2. Posiedzenie prowadzi Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia są protokołowane. Protokół sporządza powołany w momencie rozpoczęcia obrad przez
osobę prowadzącą obrady członek Komisji. Protokół może sporządzić obecny na posiedzeniu pracownik
Urzędu.
4. Protokół podpisuje protokolant i osoba prowadząca obrady.
§ 118.1. Rozpatrywanie każdej sprawy wniesionej
się sformułowaniem stanowiska, wniosku lub opinii.

pod

obrady

Komisji

winno

zakończyć

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji,
w głosowaniu jawnym.
3. Stanowisko Komisji przedstawia na sesji Rady „z urzędu” Przewodniczący Komisji lub wyznaczony
przez Komisję radny sprawozdawca.
4. Stanowiska, wnioski i opinie Komisji przedkładane są również Burmistrzowi.
§ 119. 1. W celu realizacji zadań o charakterze należącym do właściwości rzeczowej kilku Komisji, mogą
one podejmować współpracę, odbywając wspólne posiedzenia, w tym uchwalając wspólne stanowiska, wnioski
i opinie.
2. Wspólne posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczącego Rady po uzgodnieniu
z Przewodniczącymi Komisji.
3. Wspólne posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa radnych
z każdej Komisji.
4. Przewodniczącego obrad wybiera się w drodze głosowania spośród przewodniczących zainteresowanych
Komisji.
§ 120. 1. Najpóźniej do końca stycznia każdego roku Komisje przedstawiają Radzie roczne sprawozdanie
ze swej działalności za rok ubiegły.
2. W ostatnim roku kadencji Komisje składają Radzie sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności
najpóźniej na ostatniej sesji Rady.
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DZIAŁ VI
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 121. 1. Jednostką pomocniczą Gminy jest sołectwo. Wykaz utworzonych w Gminie sołectw stanowi
załącznik Nr 3 do Statutu.
2. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw następuje w drodze uchwały Rady, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Przy tworzeniu, łączeniu, podziale oraz znoszeniu sołectw należy dążyć do tego, aby sołectwo
obejmowało obszar możliwie zwarty ze względu na układ osadniczy, przestrzenny i komunikacyjny oraz więzi
społeczne zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.
§ 122. 1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw dokonywane w wyniku inicjatywy Rady
poprzedzone jest powiadomieniem mieszkańców o zamiarze Rady, co najmniej na trzy miesiące przed
planowaną datą podjęcia uchwały.
2. Z wnioskiem o podjęcie przez Radę inicjatywy, o której mowa w ust. 1, mogą wystąpić:
1) Burmistrz;
2) Radni - w liczbie co najmniej 5;
3) Komisja Rady;
4) Klub Radnych.
§ 123. 1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw dokonywane w wyniku inicjatywy mieszkańców
zainteresowanych sołectw poprzedzone jest przedłożeniem Radzie uchwały zebrania wiejskiego podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% mieszkańców uprawnionych do głosowania lub
wniosku na piśmie, wraz z uzasadnieniem, popartego podpisami co najmniej 75% uprawnionych do
głosowania mieszkańców zainteresowanych sołectw.
2. Rada rozpatrzy określoną w ust. 1 uchwałę lub wniosek w terminie trzech miesięcy od daty wpływu.
§ 124 Organizację, zakres działania i granice sołectwa określa Rada odrębnym Statutem Sołectwa.
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Załącznik Nr 2
do Statutu Gminy Pasym

REGULAMIN HONOROWEGO OBYWATELSTWA GMINY PASYM.

§ 1.
Honorowe Obywatelstwo Gminy Pasym jest wyrazem najwyższego wyróżnienia
i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć. Nadawane jest przez Radę obywatelom polskim
i cudzoziemcom.
§ 2. Honorowe Obywatelstwo Gminy Pasym może być nadane tej samej osobie tylko raz.
§ 3. 1. Z wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa może występować do Rady:
1) Burmistrz,
2) Przewodniczący Rady,
3) klub radnych,
4) rada sołecka,
5) instytucje i organizacje społeczne.
2. Wniosek powinien zawierać dane o kandydacie, charakterystykę kandydata uzasadniającą
wyróżnienie oraz jego zgodę.
3. Wniosek jest rozpatrywany wstępnie przez Przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji
stałych oraz przewodniczących klubów, którzy wydają w tej sprawie opinię.
§ 4. Nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Pasym następuje na podstawie uchwały Rady.
§ 5. 1. Osoba wyróżniona otrzymuje Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pasym.
2. Wręczenia Aktu Nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pasym dokonują Burmistrz
i Przewodniczący Rady podczas sesji Rady.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2 poprzedza prezentacja zasług wyróżnionej osoby.
4. Osoba wyróżniona wpisana zostaje do Księgi Honorowych Obywateli Gminy Pasym.
§ 6. 1. Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem Gminy Pasym przysługują następujące
przywileje:
1) tytuł: „Honorowy Obywatel Gminy Pasym",
2) uczestniczenie - na prawach honorowego gościa - w sesjach Rady oraz w uroczystościach
o charakterze miejskim,
3) korzystanie z bezpłatnego wstępu na imprezy okolicznościowe organizowane przez gminę Pasym.
2. Koszty związane z nadaniem Honorowego Obywatelstwa oraz korzystaniem z przywilejów
pokrywane są z budżetu gminy.
§ 7. Rada Miejska może podjąć decyzję o pozbawieniu Honorowego Obywatelstwa na wniosek
Przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji stałych oraz przewodniczących klubów, w razie
stwierdzenia, że nadanie wyróżnienia honorowego nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd lub gdy
wyróżniony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny wyróżnienia.
§ 8. Księga Honorowego Obywatelstwa przechowywana jest w biurze Rady.

Id: 0D83AA99-2F51-4D9D-9189-20A850CA6C93. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3
do Statutu Gminy Pasym

WYKAZ SOŁECTW GMINY PASYM
Lp.

Sołectwo

Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rutki
Tylkowo
Dybowo
Narajty
Krzywonoga
Michałki
Elganowo
Grzegrzółki
Rusek Wielki
Siedliska

11.
12.
13.
14.

Grom
Leleszki
Jurgi
Dźwiersztyny

Rutki, Tylkówko
Tylkowo
Dybowo
Narajty
Krzywonoga
Michałki, Miłuki
Elganowo
Grzegrzółki, Łysa Góra
Rusek Wielki
Siedliska, Otole, Rudziska
Pasymskie
Grom
Leleszki
Jurgi
Dźwiersztyny
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