
UCHWAŁA Nr VI/67/03  
z dnia 26 lutego 2003 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Olsztyn. 
   
   
   
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn.), Rada 
Miasta 
Olsztyn uchwala, co następuje:  
 
§ 1  
 
Uchwala się Statut Miasta Olsztyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2  
 
Traci moc uchwała nr XXI/242/96 z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Olsztyna, zmieniona uchwałą nr XLV/526/98 z dnia 29 kwietnia 
1998 r., nr XII/150/99 z dnia 23 czerwca 1999 r., nr XIX/271/99 z dnia 24 
listopada 1999 r., nr XLI/647/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i nr L/767/2001 z 
dnia 29 
sierpnia 2002 r.  
 
§ 3  
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
 
Insygnia władzy (517 kB)  
 
Przewodniczący Rady  
Zbigniew Dąbkowski 
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Załącznik do Uchwały Nr VI/67/03  
Rady Miasta Olsztyn  

z dnia 26 lutego 2003 r.  
 
 

STATUT MIASTA OLSZTYN 
 
 
ROZDZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 
Statut Miasta określa: 

1) ustrój  Miasta, 
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych 

Miasta oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady  
Miasta, 

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta, 
4) tryb pracy Prezydenta Miasta, 
5) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady i Prezydenta. 

 
                                                          §  2 
 
Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 
1) Mieście                               - należy przez to rozumieć miasto Olsztyn 
2) Radzie                                - należy przez to rozumieć Radę Miasta Olsztyn 
3) komisji                               - należy przez to rozumieć komisje Rady  
                                                  Miasta 
4) Przewodniczącym Rady     - należy przez to rozumieć Przewodniczącego  
                                                  Rady Miasta Olsztyn 
5) Wiceprzewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć  

Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Olsztyn 

6) Prezydencie                         - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta  
                                                   Olsztyn 
7) Statucie                                - należy przez to rozumieć Statut Miasta  
                                                   Olsztyn 
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ROZDZIAŁ II.   MIASTO 
 
 

§ 3 
 

1. Miasto Olsztyn jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, 
powołaną  dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Miasta, z mocy 
ustawy o samorządzie gminnym, stanowią miejską wspólnotę 
samorządową, realizująca swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział     
w referendum oraz poprzez swoje organy. 

 
§  4 

 
1. Miasto położone jest w Województwie Warmińsko – Mazurskim              

i obejmuje obszar o powierzchni 87,89 km2. 
2. Granice miasta określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do 

statutu. 
    3.  Siedzibą organów miasta  jest Ratusz położony przy Placu Jana Pawła II 1  
         w Olsztynie. 
                                                              § 5 

                         
1. W celu wykonywania swych zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne. 
2. Prezydent prowadzi rejestr miejskich jednostek organizacyjnych. 
 

§ 6 
 
1. Herb Olsztyna stanowi dobro osobiste miasta i podlega ochronie. 
2. Herbem Olsztyna jest umieszczona na tarczy postać patrona najstarszej 

parafii miasta - Apostoła Jakuba Starszego. 
3. Wzór herbu wraz z opisem oraz zasady używania herbu i nazwy miasta 

Olsztyn, dla celów reklamowych i komercyjnych określa załącznik Nr 2 do 
Statutu. 

 
§ 7 

 
1.Insygniami władz miejskich są: 

1) sztandar Rady Miasta Olsztyn, 
2) łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta, 
3) klucz do bram miasta. 

2.Wzory insygniów władz miejskich zawiera załącznik Nr 3 do statutu. 
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§ 8 

 
Sztandar Rady Miasta umieszcza się na sali sesyjnej podczas każdego 
posiedzenia sesyjnego. 
 

§ 9 
 
1. Przewodniczący Rady zakłada łańcuch w czasie sesji Rady oraz podczas 

innych uroczystości miejskich. 
2. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji przekazuje łańcuch nowo 

wybranemu Przewodniczącemu Rady na pierwszej sesji nowo wybranej 
Rady. 

 
§ 10 

 
1. Klucz do bram miasta jest symbolem władzy Prezydenta. 
2. Ustępujący Prezydent przekazuje klucz nowo wybranemu Prezydentowi 

podczas I – szej uroczystej sesji Rady. 
 

§ 11 
 
1. Osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Rada może nadać Honorowe 

Obywatelstwo Olsztyna. 
2. Regulamin Honorowego Obywatelstwa Olsztyna stanowi załącznik Nr 4 do 

Statutu. 
 

 
 

ROZDZIAŁ III.      JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA 
 
 

§ 12 
 

1. Jednostką pomocniczą miasta jest osiedle. 
2. W ramach osiedla mogą być tworzone jednostki niższego rzędu. 
3. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie osiedli oraz jednostek niższego 

rzędu, nadawanie im nazw i określanie granic należy do wyłącznej 
kompetencji Rady, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych                    
z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. O zamiarze utworzenia osiedla Rada 
informuje mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące punktu 3, odbywają się w 
następujących formach: 
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1) zebrania mieszkańców, 
2) spotkania z radnymi, 

 
§ 13 

 
Przy podziale miasta na osiedla uwzględnia się przede wszystkim 
uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami. 
 

§ 14 
 

Wykaz utworzonych w mieście osiedli, stanowi załącznik Nr 5 do Statutu. 
 

§ 15 
 
Szczegółowy zakres działania osiedla, jego organizację wewnętrzną oraz 
kompetencje organów osiedla określa statut osiedla uchwalony przez Radę. 
 

§ 16 
 

Wybory organów jednostki pomocniczej organizuje zespół powołany przez 
Prezydenta . 
 

§ 17 
 

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może 
uczestniczyć w pracach Rady na zasadach określonych w Statucie. 
 
 

       ROZDZIAŁ IV.   ORGANIZACJA  WEWNĘTRZNA  RADY 
 
 

§ 18 
 

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Mieście. 
2. Ustawowy skład Rady wynosi 25 radnych. 
 

§ 19 
 
1. Rada działa na sesjach i poprzez swoje komisje. 
2. Prezydent i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają 

sprawozdania ze swojej działalności. 
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§ 20 

 
Do wewnętrznych organów Rady należą: 
1) Przewodniczący, 
2) Wiceprzewodniczący 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) komisje stałe, wymienione w Statucie, 
5) doraźne komisje powołane do określonych zadań. 
 

§ 21 
 
1. Rada powołuje następujące stałe komisje:   
1) Rewizyjną, 
2) Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Miasta, 
3) Budżetu i Finansów, 
4) Prawa i Samorządności, 
5) Kultury, Promocji i Turystyki, 
6) Edukacji i Sportu, 
7) Zdrowia i Opieki Społecznej, 
8) Rodziny. 
2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do  
wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. 
 

§ 22 
 
1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących  dokonuje Rada nowej    
     kadencji na pierwszej sesji. 
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji należą do   

Przewodniczącego Rady Miasta poprzedniej kadencji i obejmują: 
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji, 
2) przygotowanie projektu porządku obrad, 
3) dokonanie otwarcia sesji, 
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych 
    obecnych na sesji. 
4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt.  2 powinien obejmować  
    sprawozdanie Prezydenta poprzedniej kadencji o stanie Miasta. 
 

§  23 
 
Do zadań Przewodniczącego Rady należy: 
1) zwoływanie sesji Rady, 
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2) przewodniczenie obradom, 
3) podpisywanie uchwał Rady, 
4) przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych, 
5) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń z udziałem Wiceprzewodniczących  

RM, Przewodniczących komisji i Przewodniczących klubów radnych, 
6) reprezentowanie Rady na zewnątrz. 
 

§ 24 
 
W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego 
lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na 
najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko. 
 

§ 25 
 
Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez 
niego Wiceprzewodniczący. 
 

§ 26 
 
1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia 

Rady prace komisji Rady. 
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący 

Rady. 
 

§ 27 
 
Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, komórka organizacyjna  
Urzędu Miasta. 
 
 
 
ROZDZIAŁ V .    TRYB PRACY RADY 
 
 

1. Sesje Rady. 
 

§ 28 
 

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 

 7



podstawie ustaw. 
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 

1) zalecenia i wnioski kierowane do organów Rady i Prezydenta, 
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego     
postępowania, 
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie, 
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów 
zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy 
zadania, 
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. 

3. Do zaleceń i wniosków, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii nie ma 
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy 
uchwałodawczej i podejmowania uchwał. 

 
§ 29 

 
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do     

wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale 

zwołane w zwykłym trybie. 
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych           

w ustawie. 
 

§ 30 
 

Uroczystymi sesjami Rady są: 
 1) pierwsza sesja w danej kadencji, 
 2) ostatnia sesja w danej kadencji, 
 3) sesje, na których nadawane jest Honorowe Obywatelstwo Olsztyna, 
 4) inne sesje okolicznościowe o uroczystym charakterze, jeżeli Rada tak  
    postanowi. 
 

§ 31 
 
1. Uroczyste sesje wymagają właściwej dla danej uroczystości formy. 
2. Sposób organizacji uroczystych sesji i listę gości zaproszonych ustala 

Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Prezydenta. 
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2.Przygotowanie sesji. 

           
 

§ 32 
 

1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając dzień              
i godzinę rozpoczęcia sesji oraz porządek obrad. 

2. O terminie i porządku oraz miejscu obrad sesji zawiadamia się radnych 
pisemnie najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad. W zawiadomieniu         
o sesji należy podać porządek obrad oraz dołączyć do niego materiały 
sesyjne, których radni nie otrzymali wcześniej. 

3. O terminie, porządku oraz miejscu obrad sesji zwołanej na wniosek 
Prezydenta lub 1/4 radnych zawiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni 
przed terminem obrad telefonicznie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 
Materiały sesyjne udostępnia się radnym w Biurze Rady Miasta od chwili 
wyznaczenia terminu sesji.  

4. Terminy o jakich mowa w ust. 2 i 3 rozpoczynają bieg od dnia następnego po 
doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbycia sesji. 

5. Zawiadomienie o terminie, porządku i miejscu obrad powinno być podane do 
publicznej wiadomości w sposób ustalony przez Przewodniczącego Rady. 

 
§ 33 

 
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala szczegółową listę osób 

zaproszonych. 
2. Na każdą sesję zaprasza się przewodniczących organów wykonawczych 

jednostek pomocniczych miasta, którzy mogą brać udział w obradach bez 
prawa głosowania. 

3. W sesjach uczestniczą: Prezydent, Sekretarz i Skarbnik Miasta. 
4. Do udziału w sesjach mogą zostać zobowiązani kierownicy miejskich 

jednostek organizacyjnych, prezesi spółek i dyrektorzy wydziałów (biur) 
Urzędu Miasta.  

 
§ 34 

 
Przewodniczący Rady przed każdą sesją ustala radnych sekretarzy obrad, 
których powiadamia na dzień przed sesją. 

 
§ 35 

 
Prezydent obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej                 
i organizacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji. 
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§ 36 

 
Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsce na 
galeryjce sali sesyjnej. 
 
 
 

3 Przebieg sesji. 
 
 

§ 37 
1. Sesje Rady są jawne. 
2. Wyłączenie jawności sesji dopuszczalne jest jedynie w przypadkach   

przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 
3. W sesji lub w jej części, której jawność została wyłączona o obecności osób, 

o których mowa w § 33 decyduje przewodniczący  obrad. 
 

§ 38 
 

1. Rada może obradować i podejmować rozstrzygnięcia, jeżeli obrady są 
prawomocne.  

2. Obrady są prawomocne przy obecności co najmniej połowy składu Rady 
(quorum), chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej. 

 
§ 39 

 
1. Sesje mogą odbywać się na więcej niż jednym posiedzeniu. 
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady bądź radnego, Rada może postanowić  

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie, 
na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 

3. Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum odnotowuje się w protokóle, 
podając  imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili 
obrady przed ich zakończeniem. 

4. Rozstrzygnięcia podjęte przez Radę do momentu przerwania obrad 
zachowują swoją moc. 

5. W przypadkach określonych w ust. 2 Przewodniczący obrad wyznacza 
termin następnego posiedzenia tej samej sesji. 

 
§ 40 

 
1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący obrad, którym jest 

Przewodniczący Rady. 
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2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje 
wyznaczony Wiceprzewodniczący Rady. W przypadku nieobecności 
Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania 
Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.   

 
§ 41 

 
1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad 

formuły:   
                                 " Otwieram.................    , sesję Rady Miasta Olsztyn". 
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy 

obecności prawomocność obrad. 
3. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący wyznacza spośród 

radnych dwóch sekretarzy obrad, którzy liczą głosy oraz sprawdzają 
prawidłowość sporządzenia protokółu. 

 
§ 42 

 
1. Każdy radny, a także Prezydent mogą wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie   

i zmianę porządku oraz o zdjęcie punktu z porządku obrad. 
2. W pierwszej kolejności przegłosowuje się wnioski najdalej idące w sprawie 

zmian w porządku obrad. 
3. Zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną 

większością głosów ustawowego składu Rady. 
4. Zmiany w porządku sesji zwołanej na wniosek Prezydenta lub ¼  

ustawowego składu Rady mogą być wprowadzone w trybie określonym       
w ust.3, z tym, że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 

 
§ 43 

 
1.Porządek obrad obejmuje w szczególności: 
1) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji, 
2) wnioski mieszkańców Olsztyna, 
3) informacje Prezydenta o działaniach podejmowanych w okresie        
międzysesyjnym, 
4) rozpatrywanie projektów uchwał, 
5) interpelacje i zapytania radnych,  
6) sprawy różne, 
2. Postanowienia  pkt 1, 2, 3, 5, nie dotyczą sesji nadzwyczajnych. 
 

§ 44 
 

Informacja o pracy Prezydenta w okresie między sesjami winna być 
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przedstawiona radnym w formie pisemnej najpóźniej na trzy dni przed sesją. 
Dyskusję w tym punkcie obrad ogranicza się do pytań i odpowiedzi dotyczących 
przedstawionej informacji. 
 

§ 45 
 

Interpelację składa się Prezydentowi w formie pisemnej. Powinna ona zawierać 
krótkie przedstawienie istniejącego stanu faktycznego będącego jej przedmiotem 
oraz uzasadniać istotne znaczenie sprawy dla miasta i jej mieszkańców. 
 

§ 46 
 

1. Interpelację składa się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady. 
2. Przewodniczący Rady przekazuje interpelację niezwłocznie Prezydentowi. 
 

§ 47 
 

1. Interpelację można składać również na sesji Rady. Przewodniczący obrad, 
który ją odczytuje może poprosić interpelującego o wyjaśnienie treści 
interpelacji. 

2. Interpelację złożoną na sesji załącza się do protokółu. 
3. Prezydent udziela pisemnej odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji        

w terminie 14 dni po upływie sesji.  
 

§ 48 
 

Czternastodniowy termin na udzielenie pisemnej odpowiedzi na interpelację 
może być przez Przewodniczącego Rady przedłużony do jednego miesiąca, 
jeżeli sprawa jest złożona i wymaga zebrania większej ilości informacji lub 
opinii ekspertów. 
 

§ 49 
 

1. Zapytania kieruje się do Prezydenta. 
2. Zapytania powinny  być  sformułowane  jasno i zwięźle, tak aby odpowiedź 

mogła ograniczać się do krótkiej informacji o faktach. 
 

§ 50 
 

Zapytania mogą być składane w każdym czasie pisemnie za pośrednictwem 
Przewodniczącego Rady lub ustnie na sesji Rady. 
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§ 51 

 
Zapytania na piśmie Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie 
Prezydentowi. 
 

§ 52 
 
1. Odpowiedzi na zapytania udziela się pisemnie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zapytania. 
2. Na zapytanie złożone ustnie na sesji udziela się ustnej odpowiedzi na tej 

samej sesji, a jeżeli jest to niemożliwe lub jeżeli odpowiedź jest 
niewystarczająca udziela się jej na piśmie w terminie 14 dni od dnia sesji. 

3. Pytający może wnioskować o udzielenie odpowiedzi tylko w formie 
pisemnej. 

4. Jeżeli zapytanie złożone ustnie na sesji zostało sformułowane niejasno           
i może budzić wątpliwości Przewodniczący obrad może zarządzić 
sformułowanie zapytania na piśmie i załączenie go do protokółu z sesji. 

 
§ 53 

 
Pisemne odpowiedzi na zapytania podpisuje Prezydent. 
 

§ 54 
 

1. Wnioski może składać każdy mieszkaniec Olsztyna. 
2. Poprzez wnioski rozumie się propozycje mieszkańców dotyczące 

rozwiązania problemów miasta. 
 

§ 55 
 

1. Mieszkaniec zgłasza chęć wystąpienia na sesji najpóźniej na 3 dni przed 
sesją w Biurze Rady Miasta przedstawiając treść wniosku. 

2. Przewodniczący Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi decydują                     
o dopuszczeniu wnioskodawcy do wystąpienia na sesji biorąc pod uwagę 
treść wniosku. O swojej decyzji Przewodniczący Rady zawiadamia 
niezwłocznie wnioskodawcę. W przypadku odmowy Przewodniczący Rady 
zobowiązany jest uzasadnić decyzję i poinformować o powyższym Radę.  

 
§ 56 

 
Rada decyduje w drodze głosowania o odrzuceniu bądź przyjęciu wniosku          
i przekazaniu go do odpowiedniej komisji. 
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§ 57 

 
1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza 

nad zwięzłością wypowiedzi radnych i innych osób uczestniczących w sesji. 
2. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 
3. Poza kolejnością udziela się głosu Prezydentowi i jego Zastępcom, 

sekretarzowi i skarbnikowi dla złożenia wyjaśnień w sprawach będących 
przedmiotem dyskusji. 

4. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w celu przedstawienia 
wniosków o charakterze formalnym. 

5. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 
1) stwierdzenie quorum, 
2) zmianę w kolejności realizacji poszczególnych punktów przyjętego 

porządku obrad, 
3) przeliczenie głosów, 
4) przestrzeganie regulaminu obrad, 
5) zarządzenie krótkiej przerwy w obradach, 
6) odroczenie i przerwanie obrad, 
7) zamknięcie listy mówców, 
8) ograniczenie czasu wystąpień, 
9) odroczenie lub zamknięcie dyskusji 
10) odbycie posiedzenia przy drzwiach zamkniętych, 
11 ) sposobie głosowania, 
12) kontynuowanie obrad. 

 
§ 58 

 
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji staje się skuteczny po wyczerpaniu 
listy mówców zgłoszonych do  dyskusji przed jego przegłosowaniem. 
 

§ 59 
 

Przewodniczący obrad może : 
1) zwracać mówcom uwagę w sprawach dotyczących treści wypowiedzi, 

formy  oraz czasu trwania wystąpienia, 
2) „przywołać mówcę do porządku", jeżeli jego zachowanie w sposób 

oczywisty zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze sesji, 
3) odebrać głos mówcy po dwukrotnym bezskutecznym „przywołaniu     

do porządku” nakazując odnotowanie  tego faktu w protokóle. 
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§ 60 

 
Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sesji tym osobom spośród 
publiczności, które swoimi wystąpieniami albo zachowaniem zakłócają 
porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. 

 
§ 61 

 
1. Mówcy powinni formułować swoje wypowiedzi  w sposób zwięzły i jasny. 
2. Czas jednej wypowiedzi nie powinien przekraczać 5 minut.                     

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może przedłużyć czas 
konkretnego wystąpienia.  

 
§ 62 

 
1. Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, Przewodniczący 

obrad zamyka dyskusję. 
2. Jeżeli dany punkt porządku obrad dotyczy podjęcia uchwały, po zamknięciu 

dyskusji, głos mogą zabierać jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy. 
3. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad oznajmia, że Rada 

przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos jedynie dla 
zgłoszenia wniosku formalnego o sposobie głosowania. 

 
§ 63 

 
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję 

wypowiadając formułę:   
 „Zamykam sesję Rady Miasta Olsztyn”. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zamknięcia uważa się za czas trwania sesji.  
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno 

posiedzenie.  
4. Czas trwania jednego posiedzenia nie powinien być dłuższy niż 7 godzin. 
 

§ 64 
 

1. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze 
odrębnej uchwały. 

2. Postanowienie ust.1 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek 
pisarskich. 

 
§ 65 
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1. W celu rejestracji obrad sesji, jej przebieg nagrywany jest na taśmę 
magnetofonową. Taśmy z sesji przechowywane są przez okres 1,5 roku           
w Biurze Rady Miasta. 

2. Z każdej sesji sporządza się protokół. 
 

§ 66 
 

1. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg,                 
a w szczególności zawierać: 
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia 

oraz numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego obrad, 
protokolanta oraz sekretarzy obrad, 

2) stwierdzenie prawomocności obrad, 
3) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji, 
4) uchwalony porządek obrad, 
5) przebieg obrad zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, a w 

szczególności: 
a) streszczenia wystąpień lub w uzasadnionych przypadkach ich 

treść, 
b)  teksty zgłoszonych oraz podjętych wniosków, 
c) odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień, 
d) materiały audiowizualne użyte przy prezentacji projektów 

uchwał i sprawozdań z działalności. 
6) sposób i przebieg głosowania z wyszczególnieniem głosów: „za”; 

„przeciw” i  „wstrzymujących się”. 
2. Protokół z sesji podpisują: Przewodniczący obrad, protokolant oraz 

sekretarze obrad. 
3. Protokóły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi 

numerowi sesji, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego. 
4. Do protokółu z sesji dołącza się : 

1) listę obecności radnych, 
2) odrębne listy zaproszonych gości, 
3) pisemne usprawiedliwienia nieobecności radnych, 
4) protokół komisji skrutacyjnej, w przypadku głosowania tajnego, 
5) listę radnych z wyszczególnionymi głosami „za”, „przeciw”                  

i „wstrzymującymi się” w przypadku głosowania  jawnego imiennego, 
6) teksty przyjętych przez radę rozstrzygnięć, 
7) oświadczenia, wystąpienia oraz inne dokumenty złożone na ręce 

Przewodniczącego obrad. 
 

§ 67 
 

1. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokółu.  
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2. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione w okresie międzysesyjnym, 
albo którzy nie zdążyli złożyć zastrzeżeń do protokółu w tym okresie, mogą 
je przedkładać na sesji, na której przyjmowany jest protokół.                     
O uwzględnieniu zastrzeżeń złożonych na sesji decydują: Przewodniczący 
obrad i sekretarze . 

 
 
3. Uchwały. 
 

§ 68 
 

1. Uchwały oraz inne akty Rady o których mowa w § 28 są odrębnymi 
dokumentami, z wyjątkiem odnotowanych w protokóle z sesji uchwał o 
charakterze proceduralnym. 

2. Z inicjatywą podjęcia zaleceń i wniosków kierowanych do organów Rady 
oraz Prezydenta może wystąpić Przewodniczący Rady oraz poszczególni 
radni.    

3. Z inicjatywą podjęcia deklaracji, oświadczeń, stanowisk i apeli mogą 
występować Przewodniczący Rady, radni, komisje rady, kluby radnych, 
Prezydent. Rada może przygotować dany akt prawny na sesji lub zlecić jego 
opracowanie określonym osobom lub swoim organom. 

 
§ 69 

 
1. Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować : 

1) Rada, 
2) Prezydent, 
3) komisje Rady, 
4) klub radnych, 
5) każdy radny, 

2.   Przewodniczący Rady na najbliższej sesji Rady powiadamia o przekazanych 
mu projektach uchwał, których  projektodawcą są: komisje Rady, kluby 
radnych oraz radni, informując o wszczęciu procedury legislacyjnej. 

3.     Projekty uchwał przygotowują podmioty występujące z inicjatywą  
        uchwałodawczą .  
 

§ 70 
 

1. Projekt uchwały powinien być zredagowany w sposób czytelny i zawierać: 
1)  tytuł, 
2) podstawę prawną, 
3) ścisłe określenie przedmiotu i środków realizacji, 
4) określenie organu lub jednostki odpowiedzialnej za wykonanie   
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uchwały, 
5) datę wejścia w życie, a w razie potrzeby: 
 - przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, o wprowadzeniu 

przepisów przejściowych i o wygaśnięciu mocy obowiązującej 
dotychczasowych przepisów,  

6) sposób wejścia w życie uchwały. 
2. Projekt uchwały musi zawierać uzasadnienie, które powinno: 

1)  wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały, 
2) informować o aktualnym stanie faktycznym w dziedzinie objętej 

uchwałą, 
3)  informować o aktualnym stanie prawnym w dziedzinie, która ma być 

unormowana uchwałą, 
4)  informować o dotychczasowych działaniach w sprawie, której dotyczy 

projekt uchwały, 
5) przewidywać skutki prawne i finansowe wynikające z podjęcia 

uchwały. 
3. Uzasadnienie podpisują: 

1) Przewodniczący Rady - w przypadku inicjatywy uchwałodawczej 
Rady, komisji i klubu radnych 

2)  Prezydent – jeżeli jest projektodawcą, 
4. W przypadku, gdy z inicjatywą uchwałodawczą występuje Rada, jej komisje, 

kluby radnych oraz radni uzasadnienie sygnowane jest także przez autora 
projektu. 

5. Każdy projekt uchwały powinien być zaopiniowany i podpisany przez radcę 
prawnego urzędu. 

6. Jeżeli przedmiotem uregulowań zawartych w projekcie uchwały są sprawy 
wymagające opinii związków zawodowych na projektodawcy ciąży 
obowiązek zasięgnięcia takiej opinii. 

 
§ 71 

 
1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały występuje się na piśmie do Rady za 

pośrednictwem jej Przewodniczącego. Do wniosku należy dołączyć 
prawidłowo sporządzony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Projektodawca we wniosku wskazuje referenta projektu uchwały, którym w 
zależności od tego kto jest wnioskodawcą uchwały, może być wyłącznie 
osoba wyznaczona przez Prezydenta lub radny. 

2. Przewodniczący Rady może zwrócić projekt do uzupełnienia przez 
projektodawcę, jeżeli nie spełnia on formalnych wymogów, określonych      
w  § 70. 

 
§ 72 
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1. Przewodniczący   Rady  kieruje   niezwłocznie projekt uchwały do 
zaopiniowania właściwej komisji. Jeżeli w danej sprawie właściwe 
merytorycznie są dwie komisje lub więcej, Przewodniczący Rady wyznacza 
komisję wiodącą. 

2. Jeżeli projekt uchwały przygotowały i przedłożyły podmioty, o których 
mowa w § 69 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 Przewodniczący Rady obowiązany jest 
niezwłocznie  skierować  projekt  uchwały  także    do Prezydenta, celem 
wydania opinii i wniesienia uwag. 

3. Prezydent swoją opinię oraz uwagi do projektu uchwały przekazuje 
Przewodniczącemu Rady. 

 
§ 73 

 
1. Na posiedzenie właściwej komisji lub komisji wiodącej zaprasza się 

projektodawcę uchwały lub wyznaczonego przez niego referenta projektu,  
który omawia projekt uchwały, wyjaśnia celowość jej podjęcia i odpowiada 
na pytania komisji.  

2. Na posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące osiedli 
zaprasza się przedstawicieli rad osiedli w celu wysłuchania ich opinii             
i wniosków. Osoby te uczestniczą w posiedzeniu bez prawa głosowania. 

 
§ 74 

 
1. Właściwa komisja lub komisja wiodąca obowiązana jest wydać opinię         

w sprawie projektu nie później niż w terminie 5 dni od dnia planowanej sesji. 
2. W przypadku, gdy omówienie projektu na komisjach jest niemożliwe można 

przystąpić do rozpatrywania projektu bezpośrednio na sesji, przy czym trybu 
tego nie stosuje się do projektu uchwały budżetowej, przyjęcia sprawozdania 
z wykonania budżetu przez Prezydenta, udzielania lub nieudzielania 
absolutorium, o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania 
Prezydenta. 

 
§ 75 

 
1. Właściwa komisja lub komisja wiodąca po omówieniu projektu uchwały 

wnioskuje o: 
1) przyjęcie projektu bez poprawek, 
2) przyjęcie projektu uchwały z poprawkami, 
3) odrzucenie projektu uchwały. 

2. Wnioski o których mowa w ust. 1 muszą być przez komisję przegłosowane. 
3. Wnioski komisji przekazywane są na piśmie wnioskodawcy projektu 

uchwały . 
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§ 76 

 
1. Właściwa komisja lub komisja wiodąca wyznacza spośród swoich członków 

sprawozdawcę danego projektu uchwały. Sprawozdawcą z urzędu może być 
przewodniczący komisji lub jego zastępca. 

2. Sprawozdawca projektu uchwały przedstawia Radzie wnioski swojej komisji 
oraz wnioski i opinie innych komisji. 

 
§  77 

 
1. Przewodniczący Rady, co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem 

sesji zwołuje posiedzenie z udziałem Wiceprzewodniczących Rady, 
Przewodniczących komisji stałych i Przewodniczących klubów radnych, na 
którym przedstawia projekty uchwał zgłoszone na sesję przez Prezydenta  
oraz inne materiały sesyjne. 

2. W posiedzeniu bierze udział Prezydent lub jego Zastępcy oraz w zależności 
od potrzeby sekretarz i skarbnik, którzy mogą wnosić o uwzględnienie w 
programie najbliższej sesji projektów uchwał przygotowywanych przez 
Prezydenta, co do których nie wpłynęły formalne wnioski, a których 
uchwalenie jest pilne i ważne ze względu na interes miasta lub dobro jego 
mieszkańców. Jeżeli projektodawcami są: Rada, jej komisje lub grupa 
radnych, wniosek w tej sprawie przedstawia Przewodniczący Rady. 

 
§ 78 

 
1. Projekty uchwał oraz inne materiały sesyjne są przekazywane radnym pocztą 

lub wkładane do skrytek radnych. 
2. Projekty uchwał proponowane na sesję przekazuje się radnym  co najmniej na 

14 dni przed sesją.  
 

§ 79 
 
Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji projekt uchwały jeżeli wnioskodawca jest Prezydent, a projekt 
wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.   
 

§ 80 
 

Komisje za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, obowiązane są odbyć posiedzenia 
celem omówienia materiałów sesyjnych najpóźniej w terminie 5 dni przed sesją.  
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§ 81 

 
1. Komisja opiniując projekt uchwały może podjąć wnioski, o których mowa   

w § 75.  
2. Komisja przedstawia niezwłocznie swoje wnioski lub opinie do uchwały jej 

projektodawcy oraz właściwej komisji za pośrednictwem Biura Rady Miasta. 
3. Komisja za wyjątkiem komisji właściwej (wiodącej) ma prawo nie 

wypracować kolegialnej opinii lub wniosków pozostawiając radnym 
możliwość składania  indywidualnych poprawek na sesji. 

 
§ 82 

 
1. W przypadku zaakceptowania przez projektodawcę uchwały propozycji 

poprawek przyjmuje się je jako autopoprawki projektodawcy. 
2. Autopoprawki umieszcza się w skrytkach radnych najpóźniej w przeddzień 

sesji. 
 

§ 83 
 

W przypadku dużej ilości istotnych autopoprawek, Przewodniczący Rady może 
zarządzić wydrukowanie nowego jednolitego tekstu projektu i umieszczenie go 
w skrytkach radnych w przeddzień sesji. 
 

§ 84 
 

1. Autopoprawki przedstawiane są na sesji przez referenta projektu.  
2. Wprowadzenie ich uzasadnia się na piśmie lub ustnie na sesji. 
3. Na sesji odbywa się czytanie uchwał: 

1)  „drugie” - w stosunku do projektów omawianych na komisjach. 
2) „pierwsze i drugie” - w stosunku do projektów uchwał zgłoszonych w 

trybie pilnym. 
 

§ 85 
 

Rozpatrywanie projektu uchwały na sesji obejmuje: 
1) przedstawienie projektu uchwały przez referenta projektu,  
2) przedstawienie opinii komisji przez radnego - sprawozdawcę, 
3) dyskusję i ewentualne zgłoszenie przez radnych poprawek,  
4) głosowanie nad projektem uchwały. 
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§ 86 

 
Przedstawienie projektu uchwały przez referenta obejmuje uzasadnienie 
projektu, stanowisko projektodawcy wobec zgłoszonych przez komisję 
poprawek oraz przedstawienie autopoprawek. 
 

§ 87 
 

1. Przedstawienie opinii komisji przez radnego – sprawozdawcę obejmuje 
informację o stanowisku właściwej komisji (komisji wiodącej) i o przyjętych 
przez nią wnioskach oraz wnioskach przedstawionych przez: komisje, kluby    
i poszczególnych radnych.  

2. Przedstawienia opinii komisji oraz stanowiska projektodawcy do 
zgłoszonych wniosków może dokonać Przewodniczący obrad, zwłaszcza gdy 
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię większości komisji lub, gdy 
zgłoszone poprawki zostały w pełni zaakceptowane przez projektodawcę. 

 
§ 88 

 
1. Dyskusja nad projektem uchwały odbywa się według kolejności zgłoszeń. 
2. Poza kolejnością Przewodniczący obrad udziela głosu radnemu - 

sprawozdawcy, referentowi projektu uchwały oraz radcy prawnemu               
i Prezydentowi. 

§ 89 
 

Referent projektu uchwały wspólnie z radnym - sprawozdawcą czyli tzw. zespół 
legislacyjny przy pomocy radcy prawnego, spisują zgłoszone na sesji poprawki, 
czuwają aby wskutek zgłoszonych poprawek nie wystąpiły sprzeczności 
pomiędzy poszczególnymi postanowieniami projektu uchwały lub wcześniej 
podjętymi uchwałami Rady. Prawidłowo zredagowane poprawki przedkładają 
Przewodniczącemu obrad celem poddania ich pod głosowanie. 
 

§ 90 
 

1. Porządek głosowania nad projektem uchwały jest następujący: 
1) przyjęcie projektu uchwały bez uwag, 
2) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości lub skierowanie go 

do komisji - jeżeli wnioski takie zostaną złożone, 
3) głosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, przy czym w 

pierwszej kolejności przegłosowuje się autopoprawki, a następnie inne 
poprawki. Przy głosowaniu nad poprawkami przestrzega się następującej  
kolejności: najpierw głosuje się poprawki, których przyjęcie lub 
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odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach, 
4) głosowanie projektu w całości w brzmieniu wynikającym z  

przegłosowanych autopoprawek i poprawek. 
2. Rada na wniosek Przewodniczącego obrad lub zespołu legislacyjnego może 

na tej samej sesji odroczyć głosowanie nad całością projektu uchwały na czas 
niezbędny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie wystąpią 
sprzeczności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały                 
i uchwałami wcześniej podjętymi. 

 
§ 91 

 
Projekty innych aktów Rady wymienione w § 28 ust.2 mogą być rozpatrywane 
bezpośrednio na sesji. Po zreferowaniu ich przez wnioskodawcę                     
i przeprowadzeniu dyskusji, poddawane są pod głosowanie.      
 

§ 92 
 

Radny, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały może złożyć na piśmie do 
protokółu swoje zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem. 
 

§ 93 
 

1. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), 
numer kolejny uchwały (cyframi arabskimi) i rok ich podjęcia. 

2. Oryginały uchwał i innych aktów Rady ewidencjonuje się i przechowuje        
w Biurze Rady Miasta. 

 
§ 94 

 
Przewodniczący Rady niezwłocznie po podpisaniu przekazuje uchwały 
Prezydentowi, który określa sposób ich wykonania. O sposobie wykonania 
uchwał Rady, Prezydent informuje Radę w sprawozdaniu ze swojej działalności. 
 
 
       
 
4. Procedura głosowania. 

 
 

§ 95 
 

1. W głosowaniu na sesji biorą udział wyłącznie radni. 
2. Każdy radny głosuje poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję 
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się”, z zastrzeżeniem § 100. 
 

§ 96 
 

Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Rady, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
 

§ 97 
 

1. Podejmowanie uchwał, bądź innych rozstrzygnięć następuje w głosowaniu 
jawnym chyba, że z przepisu ustawy wynika konieczność przeprowadzenia 
głosowania tajnego. 

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub w sposób 
określony w § 98. 

3. Sekretarze obrad liczą głosy i ogłaszają wyniki głosowania. 
 

§ 98 
 

1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się, jeżeli po dwukrotnym 
przeliczeniu głosów istnieją wątpliwości, co do wyników głosowania  lub      
z woli Rady po przegłosowaniu wniosku formalnego o przeprowadzenie 
takiego rodzaju głosowania. 

2. Głosowanie jawne imienne odbywa się w następujący sposób: sekretarze 
obrad wyczytują kolejno nazwiska radnych, którzy odpowiadają jak głosują 
(„za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”). 

3. Na oddzielnej liście przy nazwisku radnego zaznacza się oddany przez niego 
głos:  „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. 

4. Sekretarze obrad niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania odczytują  
zbiorczy wynik głosowania. 

5. Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokóle z sesji załączając 
listę z wynikami głosowania jawnego imiennego. 

 
§ 99 

 
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 innymi 
wnioskami. 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad 
przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich, czy wyraża zgodę 
na kandydowanie i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej                 
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i odczytaniu pisemnych oświadczeń zgody nieobecnych kandydatów, 
poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory. 

 
§ 100 

 
W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart do głosowania. 
 

§ 101 
 

1. Karta do głosowania tajnego obejmuje: 
  1) oznaczenie przedmiotu oraz daty głosowania. 

2) w przypadku, gdy: 
a) głosowanie dotyczy wyborów lub powołania na określone 

funkcje i stanowiska na karcie do głosowania umieszcza się 
nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym, 

b) głosowanie dotyczy odwołania z określonych funkcji lub 
stanowisk, na karcie do głosowania po lewej  stronie zamieszcza 
się kolejno wszystkie nazwiska i imiona osób odwoływanych, a 
po   prawej stronie wyrazy: „TAK”    I    „NIE” 

3) pouczenie o sposobie głosowania. 
 

2. Karta do głosowania tajnego może być zadrukowana tylko po jednej stronie. 
3. Karta do głosowania tajnego powinna być opatrzona okrągłą pieczęcią Rady 

Miasta Olsztyn. 
4. Karta do głosowania nie spełniająca wymogów ust. 1 - 3 jest nieważna 
 

§ 102 
 

W głosowaniu tajnym ustala się następujące sposoby głosowania: 
 1) w przypadku wyborów lub powoływania na określone funkcje i 

stanowiska głosuje się przez: 
a) pozostawienie nazwiska kandydata nieskreślonego, co oznacza głos 

„za” 
b) skreślenie nazwiska kandydata, co oznacza głos „przeciw” 
c)  na karcie do głosowania głosujący skreślają z listy kandydatów co 

najmniej tyle nazwisk, ilu kandydatów zgłoszono ponad liczbę 
miejsc mandatowych. Skreślenie mniejszej ilości nazwisk  oznacza 
głos „nieważny” 

d) przy głosowaniu przez skreślenia nie ma głosów „wstrzymujących 
się”. 

2)  jeżeli głosowanie dotyczy odwołania z funkcji lub stanowiska, głosuje 
się poprzez zakreślenia: 

a) kółkiem wyrazu „TAK” , co oznacza głos „za”, 
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b) kółkiem wyrazu „NIE”, co  oznacza głos „przeciw”, 
c) pozostawienie obu wyrazów niezakreślonych oznacza głos 
„wstrzymujący się”, 
d) zakreślenie obu słów: „TAK” i „NIE” oznacza głos nieważny. 

 
§ 103 

 
1. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród radnych             

co najmniej 3 - osobowa komisja skrutacyjna, która przedstawia wyniki 
głosowania w protokóle komisji skrutacyjnej. 

2. Komisja skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzenia kart                    
do głosowania, sprawdza urnę, przelicza i rozdaje karty do głosowania, 
sprawdza i liczy głosy, zabezpiecza karty do głosowania, sporządza protokół 
i odczytuje wyniki tajnego głosowania na sesji. 

 
§ 104 

 
1. Zwykła większość głosów w głosowaniu jawnym oraz jawnym imiennym 

oznacza więcej głosów „za” niż „przeciw”. Głosów „wstrzymujących się” 
nie bierze się pod uwagę.   

2. Przy wyborze na określone funkcje w głosowaniu tajnym jeżeli kandydatów 
jest więcej niż miejsc mandatowych uwzględnia się stosunek głosów „za”      
i „przeciw”, o którym mowa w ust. 1. a o wyborze decyduje kolejno 
największa liczba głosów oddanych na kandydatów. Jeżeli kilku kandydatów 
uzyskało równą liczbę głosów, przeprowadza się pomiędzy nimi dodatkowe 
głosowanie. 

3. Jeżeli w wyniku obliczenia głosów pozostały wolne mandaty 
Przewodniczący obrad zarządza kolejną turę wyborów. W kolejnej turze 
wyborów kandydować mogą osoby, które w pierwszej turze nie uzyskały 
wymaganej zwykłej większości głosów oraz nowi kandydaci zgłoszeni z sali. 

 
§ 105 

 
1. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady oznacza               

13 ważnie oddanych głosów „za”. 
2. Bezwzględna większość głosów w pozostałych przypadkach oznacza więcej 

głosów „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” razem wziętych ważnie 
oddanych głosów. 
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5. KOMISJE STAŁE  RADY MIASTA 
 
 

§ 106 
 

Działania komisji obejmują zadania określone przez Radę, a w szczególności: 
1) przygotowywanie z własnej inicjatywy projektów uchwał oraz 

rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych przez 
inne podmioty posiadające inicjatywę uchwałodawczą, 

2) rozpatrywanie problemów związanych z wprowadzeniem w życie        
i wykonaniem uchwał Rady, 

3) opiniowanie spraw przekazanych przez:  Prezydenta, 
Przewodniczącego Rady lub inne komisje, 

4) składanie wniosków do Przewodniczącego Rady i Prezydenta, 
5) analizowanie problemów mających istotne znaczenie dla miasta i jego 

mieszkańców. 
 

§ 107 
 

1. Do stałych komisji radni zgłaszają się według własnego uznania. 
2. Pierwsze posiedzenie komisji stałych zwołuje Przewodniczący Rady                

i prowadzi je do chwili wyboru przewodniczącego komisji. 
3. Stała komisja wybiera spośród członków komisji: przewodniczącego komisji 

oraz jednego lub dwóch wiceprzewodniczących. Wyboru dokonuje się          
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na pierwszym 
posiedzeniu po powołaniu komisji, 

4. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczących komisji stałej 
następuje na wniosek członka komisji w trybie określonym w ust.3 na 
kolejnym posiedzeniu komisji. 

5. Ustalając skład komisji doraźnej, Rada wyznacza przewodniczącego komisji    
i jego zastępcę. 

 
§ 108 

 
1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, reprezentuje komisję wobec 

Rady i jej wewnętrznych organów oraz na zewnątrz. 
2. Wiceprzewodniczący komisji pomagają przewodniczącemu w kierowaniu 

pracami komisji i zastępują go w czasie jego nieobecności. 
 

§ 109 
 

1. W miarę potrzeby do rozpatrzenia jednostkowych spraw komisje mogą 
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obradować w niepełnym składzie informując o tym Przewodniczącego Rady. 
2. Uchwały, opinie oraz wnioski będące wynikiem pracy członków komisji 

obradujących w niepełnym składzie formułowane są przez całą komisję. 
 

§ 110 
 

1. Komisje działają na podstawie planów pracy, które przedstawiają Radzie do 
zaakceptowania na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok kalendarzowy, 
w którym plany mają być realizowane. 

2. Komisja może uzupełnić w ciągu roku plan pracy. Zmiany wymagają 
akceptacji Rady. 

 
§ 111 

 
1. Komisje składają roczne sprawozdania ze swojej działalności w styczniu 

następnego roku. 
2. W roku kończącym kadencję komisje składają sprawozdanie z działalności   

w całej kadencji na miesiąc przed jej zakończeniem. 
 

§ 112 
 

1. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego 
w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/4 składu komisji przewodniczący 
obowiązany jest zwołać posiedzenie komisji. 

3. W miarę potrzeby komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. 
 

§ 113 
 

1. O terminie i porządku posiedzenia powiadamia się członków komisji, 
Przewodniczącego Rady i Prezydenta na piśmie, telefonicznie lub w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób. 

2. Osoby o których mowa w ust. 1 otrzymują zawiadomienia co najmniej na 
trzy dni przed terminem posiedzenia. Odstępstwo od tego terminu jest 
dopuszczalne w przypadku konieczności zwołania posiedzenia w trybie 
pilnym. 

3. O posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące 
osiedli należy powiadamiać przewodniczących organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych miasta. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Posiedzenia komisji odbywają się w stałych dniach tygodnia. Niniejsze 
postanowienie nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i sytuacji, kiedy komisja 
postanowi inaczej. 
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§ 114 

 
1. Posiedzenia komisji są jawne. 
2. Przed każdym posiedzeniem przewodniczący komisji ustala,  jakie materiały 

należy  przygotować członkom komisji. 
3. W posiedzeniu komisji bez prawa głosowania mogą uczestniczyć radni nie 

będący jej członkami oraz przewodniczący organów wykonawczych 
jednostek pomocniczych miasta. 

4. Dziennikarze prasy, radia i telewizji oraz inne osoby, które nie zostały 
zaproszone na posiedzenie powinny zgłosić chęć uczestnictwa w posiedzeniu 
przewodniczącemu komisji. 

5.  Wszyscy uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji powinni 
potwierdzić swoją obecność wpisem na listę gości uczestniczących w 
posiedzeniu komisji. 

6. Wyłączenie jawności posiedzenia możliwe jest tylko w przypadkach 
przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

 
§ 115 

 
1. Komisje zajmują stanowiska w formie opinii, wniosków, apeli oraz uchwał    

w wyniku głosowania jawnego zwykłą większością głosów. 
2. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić zdanie odrębne w stosunku           

do stanowiska komisji. Zdanie odrębne umieszcza się w protokóle. 
3. Komisje obradujące wspólnie zajmują stanowiska zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu każdej z uczestniczących       
w posiedzeniu komisji. 

4. Prezydent jest obowiązany udzielić odpowiedzi na wniosek komisji               
w terminie 14 dni od daty otrzymania. Odpowiedzi na wnioski komisji 
podpisuje Prezydent lub upoważniony przez niego Zastępca. 

 
§ 116 

 
1. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół. 
2. Protokół obejmuje zapis przebiegu posiedzenia komisji. Do protokółu 

załącza się: listę obecności radnych, teksty zajętych stanowisk,  
zaopiniowanych projektów uchwał, przedłożonych komisji sprawozdań, 
informacji i odpowiedzi oraz innych materiałów. 

3. Członek komisji, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji może 
zgłosić uwagi do protokółu. 

4. Protokół z posiedzenia komisja przyjmuje na kolejnym posiedzeniu w drodze 
głosowania. 

5. Protokół  podpisuje przewodniczący komisji oraz protokolant. 
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6. Protokóły z zamkniętych posiedzeń komisji udostępniane są tylko członkom 
tej komisji. 

7. Przebieg posiedzenia komisji rejestrowany jest na taśmie magnetofonowej, 
którą przechowuje się w Biurze Rady Miasta do czasu przyjęcia protokółu. 

 
 
6. KOMISJA  REWIZYJNA 
 

§ 117 
 
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 7 radnych. 
2. W skład komisji nie mogą wchodzić: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący  

Rady. 
3. W razie objęcia stanowisk określonych w ust. 2 Rada odwołuje tę osobę ze 

składu komisji.  
4. Wyboru członków komisji dokonuje Rada na sesji zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym 
5. Odwołanie członka komisji może nastąpić na uzasadniony wniosek radnego 

w trybie określonym w ust. 4. 
 

§ 118 
 

1. Komisja wybiera i odwołuje ze swojego grona Przewodniczącego             
i Zastępcę Przewodniczącego. 

2. Przepisy § 117 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 119 
 

1. Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy. 
2. Komisja może podjąć kontrolę poza planem z upoważnienia Rady. 
3. Dwa razy w roku, do 30 czerwca i 31 grudnia komisja składa Radzie 

sprawozdanie ze swojej działalności. 
 

§ 120 
 

1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniach i w zespołach 
kontrolnych. 

2. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej 
niż raz w miesiącu. 

3. Posiedzenia komisji zwołuje jej Przewodniczący z urzędu bądź na 
wniosek co najmniej trzech członków komisji. 

4. Posiedzenie komisji może zwołać Przewodniczący Rady. 
5. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia należy podać jego 
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proponowany porządek. 
6. Posiedzenia komisji są jawne. Wyłączenie jawności posiedzenia możliwe 

jest tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa. 

7. W posiedzeniach komisji bez prawa głosu mogą uczestniczyć: 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, osoby zaproszone do 
udziału przez Przewodniczącego komisji. 

8. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują 
przewodniczący komisji i protokolant. 

9. Protokół z posiedzenia podlega przyjęciu przez członków komisji na 
następnym posiedzeniu i winien być podpisany przez wszystkich 
członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. 

 
§ 121 

 
1. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii, wniosków 

lub stanowisk zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy swojego składu. 

2. Komisja może także formułować wnioski pod adresem Prezydenta 
przyjęte  w trybie określonym w ust. l. 

3. Na wniosek Rady Miasta bądź jej członków komisja może formułować 
opinie w zakresie uregulowanym statutem. Opinia ta nie wiąże Rady. 

    
§ 122 

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1) kontrola realizacji uchwał Rady, 
2) kontrola bieżąca wykonania budżetu (w ciągu roku budżetowego), 
3) kontrola gospodarowania mieniem komunalnym, 
4) kontrola sposobu i trybu realizacji interpelacji i wniosków radnych, 
5) opiniowanie wykonania budżetu gminy, 
6) formułowanie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium 

Prezydentowi, 
7) opiniowanie wniosków o przeprowadzenie referendum w sprawie 

odwołania Prezydenta, 
8) ocena działalności Prezydenta w zakresie wynikającym z upoważnienia 

udzielonego przez Radę, 
9) przygotowywanie materiałów dla rady celem rozpatrzenia skarg 

obywateli na działalność Prezydenta. 
 

§ 123 
 

1. Wnioski w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla 
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Prezydenta, komisja przygotowuje w oparciu o opinię w sprawie 
wykonania budżetu miasta. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 komisja przygotowuje w terminie       
14 dni od daty otrzymania sprawozdania z wykonania budżetu. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 
§ 124 

 
1. Opinia w sprawie wykonania budżetu miasta powinna być oparta o: 

1)  wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej, 
2) sprawozdanie Prezydenta z wykonania budżetu, 
3) sprawozdanie Prezydenta z pracy miejskich jednostek organizacyjnych 

przy uwzględnieniu przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w tych 
jednostkach, 

4) wyjaśnienia Prezydenta. 
2.  Opinia wniosku o podjęcie uchwały o przeprowadzenie referendum         

w sprawie odwołania Prezydenta Miasta powinna być oparta o: 
1) opinię Komisji Rewizyjnej, 
2)  wyjaśnienia Prezydenta. 

 
§ 125 

 
Wniosek lub opinie, o których mowa w §§ 123 i 124 powinny być 
przedstawione Przewodniczącemu Rady najpóźniej na 7 dni przed sesją,           
na której mają być przedłożone. 
 

§ 126 
 
Komisja Rewizyjna kontroluje: 

l ) Prezydenta, 
2) urząd, 
3) miejskie jednostki organizacyjne, 
4) jednostki pomocnicze miasta 

 
§ 127 

 
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów miasta na 
podstawie kryteriów: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności               
i sprawności organizacyjnej. 
 

§ 128 
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1. Do wykonania czynności kontrolnych komisja powołuje zespół kontrolny. 
2. W skład zespołu kontrolnego wchodzi co najmniej dwóch członków komisji. 
3. Zespół kontrolny wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 
4. W sytuacjach uzasadnionych merytorycznie Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej może wystąpić do przewodniczących pozostałych komisji rady  
o wytypowanie ze swojego grona ekspertów do składu zespołu kontrolnego. 

 
§ 129 

 
1. Podstawą wszczęcia kontroli jest pisemne upoważnienie Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej, wpis w rejestrze kontroli oraz powiadomienie 
Przewodniczącego Rady. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 zawiera: nazwisko i imię członka 
zespołu kontrolnego, numer legitymacji radnego, datę rozpoczęcia                 
i zakończenia kontroli oraz podmiot i zakres kontroli.   

 
§ 130 

 
1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu             

są obowiązani okazać kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie 
do kontroli i legitymację radnego.  

2. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest do: 
1) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia kontroli, 
2) udostępnienia pomieszczeń i dokumentów, 
3) składania osobiście lub przez podległego pracownika wyjaśnień, 
4) umożliwienia sporządzania odpisów bądź kopii dokumentów.  

3.  Na żądanie kontrolowanego ze składanych wyjaśnień sporządza się protokół 
bądź notatkę służbową. 

4.  Odmowę złożenia wyjaśnień wraz z uzasadnieniem sporządza się w formie 
protokółu. 

 
§ 131 

 
1. Zespół kontrolny przeprowadza kontrolę nie utrudniając zwykłego 

funkcjonowania jednostki kontrolowanej. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani do przestrzegania przepisów 

o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. 
 

§ 132 
 

1. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół i wraz              
z załącznikami przedstawia go Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

2. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną. 

 33



3. Członek komisji ma prawo do złożenia do protokółu z kontroli votum 
separatum w zakresie wyników kontroli. 

4. Protokół z kontroli powinien zawierać: 
l) skład zespołu kontrolnego, 
2) podstawę prawną kontroli, 
3) termin, przedmiot i zakres kontroli, 
4) opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół kontrolny, 

 5) wykaz nieprawidłowości z podaniem dowodów i źródeł ich stwierdzenia 
oraz podstawę prawną, 

 6) wnioski, 
 7) podpisy członków zespołu kontrolnego i podpis kierownika jednostki 

kontrolowanej. 
 8) adnotację o przyjęciu protokółu przez Komisję Rewizyjną. 

5.  Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia uwag do treści 
protokółu, przebiegu kontroli oraz wniosków pokontrolnych. 

6. Do protokółu załącza się w formie załączników wszystkie dokumenty,  
wyjaśnienia i opinie ustalone w toku kontroli. 

7 Oryginał protokółu wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze Rady 
Miasta.  

8. Odpis protokołu i wnioski z kontroli Przewodniczący Rady przekazuje 
Prezydentowi. 

9. Prezydent winien ustosunkować się w terminie 14 dni na piśmie do 
przedłożonych wniosków z kontroli. Termin ten biegnie od dnia skutecznego 
przekazania protokółu do Prezydentowi. 

 
§ 133 

 
1. W przypadku gdy na dowolnym etapie kontroli zaistnieje podejrzenie           

o popełnienie przestępstwa zespół kontrolny zobowiązany jest zawiadomić 
organy ścigania.  

2. Przewodniczący zespołu kontrolnego informuje o tym niezwłocznie 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 
§ 134 

 
W przypadku zmiany Przewodniczącego Komisji w czasie trwania kadencji 
Rady ustępujący przewodniczący komisji przekazuje protokolarnie dokumenty    
i materiały komisji nowo wybranemu przewodniczącemu. 
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6.  Radni 

 
 

§ 135 
 

1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji   
    podpisem na liście obecności. 
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien   
    usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie  
    Przewodniczącemu Rady lub przewodniczącemu komisji. 
 
                                                            § 136 
 
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać nie rzadziej niż      

2  razy w  roku. 
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni powinni przyjmować w swoich 

okręgach wyborczych – w terminie i miejscu podanym uprzednio wyborcom 
do wiadomości – osoby, które chciały by  złożyć skargi, wnioski czy 
postulaty. 

 
§ 137 

 
Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych  
instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. 
 

§ 138 
 
1.  Radny nie może wykorzystywać swojej funkcji do celów prywatnych.  
2 Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie, ani w komisji jeżeli 

dotyczy ono jego interesu prawnego. 
 

§ 139 
 

1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie     
z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do 
szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie  
Przewodniczącemu Rady. 

3. Przed podjęciem uchwały, w przedmiocie wskazanym w ust. 1, Rada 
powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. 
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§ 140 
 
Radny wykonując swoje obowiązki powinien przestrzegać obowiązujących 
przepisów, zachować godność i kulturę w kontaktach z wyborcami, radnymi      
i urzędnikami. 
 
 
 
   ROZDZIAŁ VI.     KLUBY RADNYCH 

 
 

§ 141 
 

1. Radni w ilości co najmniej trzech osób mogą tworzyć kluby radnych. 
2. O utworzeniu klubu radni decydują samodzielnie na podstawie ustalonych 

przez siebie kryteriów. 
3. Fakt utworzenia klubu radni zgłaszają Przewodniczącemu Rady podając: 

nazwę klubu, listę członków i imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 
4. O powołaniu klubu Przewodniczący Rady powiadamia radnych                   

na najbliższej sesji. 
5. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu 

jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym 
Przewodniczącego Rady. 

 
§ 142 

 
Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 
 

§ 143 
 

1. Kluby mogą uchwalać własny regulamin. 
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem. 
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania 

regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady. 
 

§ 144 
 

Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie 
organizacji i trybu działania Rady. 
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§ 145 
 
Na wniosek przewodniczących klubów  Prezydent obowiązany jest zapewnić 
klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. 
 
 
 
 
 
       ROZDZIAŁ  VII .  TRYB  PRACY  PREZYDENTA 
 
 

§  146 
 

Prezydent wykonuje: 
1) uchwały Rady, 
2) jemu przypisane zadania i kompetencje, 
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów  
    obowiązującego prawa – należy do niego, 
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. 
 

§ 147 
 
Prezydent uczestniczy w sesjach Rady. 
 

§  148 
 
Na wniosek komisji Prezydent jest zobowiązany delegować swojego 
przedstawiciela  na jej posiedzenie. 
 

§ 149 
 
Prezydent może upoważnić Zastępców do wykonywania swoich zadań.  
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ROZDZIAŁ  VIII.   ZASADY DOSTĘPU DO  DOKUMENTÓW  

I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI   
Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI          
I PREZYDENTA. 

 
 
 

§ 150 
 
 Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach. 
 

§ 151 
 
Protokóły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Miasta 
podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. 
                                                                

§  152 
 
1.  Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze   
     Rady, w dniach pracy Urzędu Miasta, w godzinach przyjmowania  
     interesantów. 
 
2. Dokumenty z zakresu działania Prezydenta udostępnia się w  Gabinecie  
     Prezydenta, w dniach i godzinach pracy Urzędu.  
 

§ 153 
 
1. Z dokumentów wymienionych w  § 151  obywatele mogą sporządzać notatki, 

odpisy i wyciągi, fotografować lub kopiować je oraz żądać uwierzytelnienia 
sporządzonych  przez siebie notatek. 

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w 
Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu.  

3. Uprawnienia określone w ust. 1 i 2 nie stosuje się: 
1) w przypadku wyłączenia, na podstawie uchwał, jawności, 
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice, 

 3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji 
publicznej,  o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu 
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postępowania administracyjnego. 
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