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RADA GMINY ZAPOLICE U C H W A L A NR XIII/71/15 
R A D Y G M I N Y Z A P O L I C E 

z dnia 29 pazdziernika 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zapolice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi^zku z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz^dzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Uchwala si? Statut Gminy Zapolice, stanowi^cy zalqcznik do niniejszej uchwaty. 

§ 2. Traci moc Uchwala Nr V/22/03 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 
Zapolice (zm. Uchwaty Nr XXVll/195/09 Rady Gminy Zapolice zdnia 30 wrzesnia 2009 r., Uchwal^ Nr 
XVl/89/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2012 r., Uchwalc| Nr XVlll /105/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 
31 maja 2012 r., Uchwal^ Nr XLVll/323/14 Rady Gminy Zapolice zdnia 15 wrzesnia 2014 r. i Uchwal^ Nr 
XLlX/336/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 7 listopada 2014 r.). 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeh oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Gminy 
Zapolice i wchodzi w zycie po upiywie 14dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa 
Lodzkiego. 
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Zatjjcznik do Uchwaty Nr XIII/71/15 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 29 pazdziernika 2015 r. 

Statut Gminy Zapolice 

D Z I A L I. 
P O S T A N O W I E N I A O G O L N E 

§ 1. 1. Gmina Zapolice, zwana dalej „Gmin^" jest wspolnot^ samorz^dow^ osob zamieszkuj^cych na obszarze 
8111 ha. 

2. Gminie przysluguje prawo wlasnosci i inne prawa maj^tkowe. 

§ 2. Herb Gminy i flag? Gminy wraz z oznaczeniem barw okresla zaJ^cznik nr 1 do Statutu Gminy Zapolice. 

§ 3. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasn^ odpowiedzialnosc. 

2. Gmina posiada osobowosc prawn^. 

§ 4. Do zakresu dzialania Gminy nalezy wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone 
ustawami na rzecz innych podmiotow. 

§ 5. 1. W celu realizacji powierzonych zadan Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 

2. Wojt Gminy Zapolice, zwany dalej „W6jtem" prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych 
wymienionych w zal^czniku nr 2 do Statutu Gminy Zapolice. 

3. Zakres dzialania i organizacj? jednostek okreslaj^ statuty nadawane przez Rad? Gminy Zapolice, zwan^ dalej 
„Rad4'\ 

§ 6. 1. Rada w drodze uchwaty tworzy jednostki pomocnicze - sotectwa i osiedla, po przeprowadzeniu 
konsultacji z mieszkaticami lub na wniosek co najmniej 5 0 % mieszkaiicow uprawnionych do gtosowania, 
zamieszkatych na terenie dziatania powotanej jednostki. 

2. Wojt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych powotanych w Gminie, wymienionych w zat^czniku nr 3 do 
Statutu Gminy Zapolice. 

3. Organizacj? i zakres dziatania, prawo do zarz^dzania sktadnikami mienia komunalnego okresla Rada 
w statucie sotectwa, osiedla. 

4. Sottys moze brae udziat w pracach komisji Rady. 

5. Sotectwo prowadzi gospodark? finansow^ na podstawie ustawy zdnia 21 lutego 2014 r., o funduszu 
soleckim. 

6. Zasady okreslone w ust. 1-5 stosuje si? odpowiednio do l^czenia, podziatu i znoszenia jednostek 
pomocniczych. 

§ 7. 1. Organami Gminy s :̂ 

1) Rada Gminy Zapolice; 

2) Wojt Gminy Zapolice. 

2. Siedziba organow Gminy miesci si? w Zapolicach, przy ul. Plac Strazacki 5. 

D Z I A L I I . 
Z A S A D Y J A W N O S C I I D Z I A L A L N O S C I O R G A N O W G M I N Y 

§ 8. 1. Dzialalnosc organow Gminy jest jawna. Ograniczenia jawnosci mogq wynikac wyt^cznie z ustaw, a w 
szczegolnosci: 

1) ustawy o ochronie danych osobowych; 

2) ustawy o ochronie informacji niejawnych; 
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3) ustawy ordynacja podatkowa w zakresie tajemnicy skarbowej. 

2. Jawnosc dzialania organow Gminy obejmuje w szczegolnosci prawo obywatela do uzyskania informacji 
dotycz^cej: 

1) wst?pu na sesje Rady i posiedzenia komisji; 

2) dost?pu do dokumentow wynikaj^cych z wykonywania zadan publicznych, w tym protokotow posiedzeri Rady 
i komisji. 

3. Informacj? o miejscu, godzinie rozpocz?cia i przedmiocie obrad sesji i komisji Rady podaje si? do publicznej 
wiadomosci w formie ogloszenia na tablicy informacyjnej Urz?du Gminy Zapolice, zwanego dalej „Urz?dem", na 
CO najmniej 5 dni przed wyznaczon^ datg sesji, czy posiedzeniem komisji. 

4. Dost?p do dokumentow dotycz^cych wykonywania zadaii publicznych obejmuje prawo do: 

1) uzyskania informacji; 

2) wgl^du do dokumentow urz?dowych; 

3) sporz^dzania odpisow i notatek; 

4) otrzymania kserokopii dokumentow. 

5. Udost?pnienie dokumentow urz?dowych nast?puje na wniosek ustny lub pisemny, w siedzibie i godzinach 
pracy Urz?du w obecnosci pracownika Urz?du. 

D Z I A L I I I . 
R A D A 

Rozdziat 1. 
Organizacja wewn?trzna i tryb pracy Rady 

§ 9. Rada jest organem stanowi^cym i kontrolnym Gminy. 

§ 10. 1. Do wlasciwosci Rady nalezy wszystkie sprawy pozostaj^ce w zakresie dzialania Gminy, o ile przepisy 
prawa nie stanowi^ inaczej. 

2. Do wyl^cznej wlasciwosci Rady nalezy sprawy zawarte w art. 18 ust. 2 ustawy o samorzqdzie gminnym oraz 
w innych ustawach, zastrzezone do kompetencji Rady. 

§ 11. 1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczacego i jednego wiceprzewodnicz^cego. 

2. Do przewodniczacego Rady nalezy: 

1) zwolywanie sesji Rady oraz przewodniczenie jej obradom; 

2) organizowanie pracy Rady i czuwanie nad zapewnieniem warunkow niezb?dnych do wykonywania przez 
radnych ich mandatu. 

3. Zasady oraz tryb powolywania i odwolywania przewodniczacego i wiceprzewodnicz^-cego Rady okresla 
ustawa o samorz^dzie gminnym. 

§ 12. Rada na wniosek przewodniczacego uchwala plan pracy Rady na kazdy rok kalendarzowy 
z uwzgl?dnieniem kadencyjnosci Rady. 

§ 13. 1. Rada obraduje na sesjach, rozpatruj^c wszystkie sprawy pozostaj^ce w zakresie dzialania Gminy. 

2. Tryb oraz zasady zwolywania pierwszej sesji nowo wybranej Rady, okresla ustawa o samorz^dzie gminnym. 

§ 1 4 . 1. Sesje przygotowuje i zwotuje przewodnicz^cy Rady, ustalaj^c miejsce i czas obrad. W przypadku 
nieobecnosci przewodniczacego powyzsze zadania wykonuje wiceprzewodnicz^cy. 

2. O terminie, miejscu i proponowanym porz^dku obrad sesji powiadamia si? radnych na 7 dni przed terminem 
obrad, za pomoc^ listow lub w inny skuteczny sposob. 

3. Do zawiadomienia o terminie i porz^dku sesji nalezy dotqczyc projekty uchwal oraz inne materialy zwi^zane 
ztematami sesji. Materiaty dotycz^ce sesji, poswi?conej uchwaleniu budzetu Gminy przesyta si? radnym 
najpozniej na 14 dni przed sesj^. 

§ 15. 1. Przed kazd^ sesj^ przewodnicz^cy Rady, po zasi?gni?ciu opinii Wojta ustala list? osob zaproszonych 
na sesj?. 
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2. Wojt obowi^zany jest udzielic wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu 
sesji. 

§ 16. 1. Sesja odbywa si? na jednym posiedzeniu. 

2. Rada moze postanowic o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej w innym wyznaczonym terminie. 
O przerwaniu sesji Rada moze postanowic w szczegolnosci w przypadku niemoznosci wyczerpania porz^dku obrad 
lub innych nieprzewidzianych przeszkod uniemozliwiaj^cych Radzie wtasciwe obradowanie lub podj?cie uchwaty, 
w tym braku quorum. 

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, ktorzy bez usprawiedliwienia opuscili sesj? odnotowuje si? 
protokole. 

§ 17. Sesj? otwiera i zamyka przewodniczgcy Rady, a w razie jego nieobecnosci wiceprzewodnicz^cy. 

§ 18. 1. Otwarcie sesji nast?puje po wypowiedzeniu przez przewodniczacego Rady, formuty: „otwieram...sesj^ 
Rady Gminy Zapolice ". 

2. Po otwarciu sesji, przewodnicz^cy stwierdza, na podstawie listy obecnosci, prawomocnosc obrad. 

3. W przypadku braku quorum, przewodnicz^cy wyznacza nowy termin sesji, o czym niezwtocznie 
powiadamia radnych. 

§ 19. 1. Po otwarciu obrad, przewodnicz^cy stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzqdku 
obrad. 

2. Z wnioskiem o zmian? lub uzupetnienie porz^dku obrad moze wyst^pic radny, Wojt lub osoba go 
zast?puJ4ca. 

3. Porz^dek obrad moze zawierac punkt dotycz^cy zgtaszania uwag do protokotu z poprzedniej sesji. Protokot 
jest udost?pniany radnym w terminie 14 dni od dnia odbycia sesji. 

§ 20. 1. Porz^dek obrad kazdej sesji winien przewidywac zgtaszanie interpelacji przez radnych i zapytah przez 
radnych oraz uczestnikow sesji. 

2. Interpelacje dotyczy spraw wspolnoty gminnej o zasadniczym charakterze. 

3. Na interpelacje zgtoszone przez radnych w trakcie sesji Rady odpowiedzi udziela, w miar? mozliwosci, Wojt 
lub upowazniona przez niego osoba, na zakonczenie sesji b^dz pisemnie w terminie 30 dni. 

4. W okresie mi?dzy sesjami interpelacje mog^ bye kierowane na pismie do przewodniczacego Rady. 

5. Odpowiedzi na interpelacje przekazane przez przewodniczacego Rady udziela Wojt w formie pisemnej 
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia jej zlozenia. 

6. W razie uznania odpowiedzi za niewystarczaj^c^, radny interpeluj^cy moze zwrocic si? do 
przewodniczacego o nakazanie niezwtocznego uzupelnienia odpowiedzi. 

§ 21. 1. Zapytania sktada si? w sprawach aktualnych problemow gminy b^dz sotectwa, a takze w celu 
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

2. Odpowiedzi na zapytania udziela Wojt lub wyznaczona przez niego osoba, w trakcie trwania sesji, a jezeli 
bezposrednia odpowiedz nie jest mozliwa. pisemnie w terminie przewidzianym na zatatwienie interpelacji. 

§ 22. 1. Przewodnicz^cy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, udziela glosu wedlug kolejnosci zgtoszen. 

2. Radnemu nie wolno zabierac glosu bez zezwolenia przewodniczacego. Jezeli temat lub sposob wyst^pienia 
albo zachowanie radnego zaklocaj^i porz^dek obrad lub uchybiajej powadze sesji, przewodnicz^cy przywotuje 
mowc? ..do porz^dku". a gdy przywotanie nie odniosto skutku moze odebrac mu gtos. 

3. Przewodnicz^cy moze zabierac gtos w kazdym momencie obrad. 

§ 23. 1. Po wyczerpaniu listy mowcow, przewodnicz^cy zamyka dyskusj? i zaczyna procedur? gtosowania. 

2. W razie potrzeby przewodnicz^cy moze zarz^dzic przerw? w obradach w celu umozliwienia Wojtowi lub 
wtasciwej komisji ustosunkowanie si? do zgtoszonych w czasie debaty wnioskow lub przygotowania poprawek 
w rozpatrywanym projekcie uchwal lub innym dokumencie. 

§ 24. 1. Po wyczerpaniu porz^dku obrad, przewodnicz^cy kohczy sesj?, wypowiadaj^c formut? 
„zamykam...sesj^ Rady Gminy Zapolice ". 
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2. Czas od otwarcia sesji do jej zaiconczenia uwaza si? za czas trwania sesji. 

§ 25. 1. Po zamlcni?ciu sesji Rada jest zwi^zana uchwatami podj?tyini na sesji. 

2. Uchylenie lub zmiana podj?tej uchwaly moze nast^pic tylko w drodze odr?bnej uchwaly. 

3. Postanowienia ust.2 nie stosuje si? w odniesieniu do oczywistych pomylek. 

§ 26. 1. Obstug? sesji (protokotowanie itp.) sprawuje wyznaczony przez Wojta pracownik Urz?du, ktory 
sporz^dza z kazdej sesji protokol obrad. Protokot powinien odzwierciedlac rzeczywisty przebieg sesji. 

2. Do protokotu zat^cza si? list? obecnosci radnych, list? zaproszonych gosci, podj?te przez Rad? uchwaty, 
ztozone na pismie usprawiedliwienia osob nieobecnych, oswiadczenia i inne dokumenty zlozone 
przewodnicz^cemu. 

3. Uchwaty, interpelacje i wnioski najpozniej w ci^gu tygodnia od zakonczenia sesji przekazuje si? Wojtowi, 
a wyci^gi z protokotu tym jednostkom organizacyjnym, ktore zobowi^zane ŝ  do okreslonych dziatah. 

4. W trakcie sesji, na ktorej zatwierdzany jest protokot, radni mog^ zglaszac poprawki lub uzupelnienia do 
protokotu. O ich uwzgl?dnieniu rozstrzyga przewodnicz^cy Rady po wystuchaniu protokolanta. Jezeli wniosek 
nie zostanie uwzgl?dniony, radny moze wniesc odwotanie do Rady. 

5. Protokot winien zawierac kolejny numer sesji w kadencji, oznaczony cyframi rzymskimi, tamany przez rok 
kalendarzowy, w ktorym sesja si? odbyta. 

Rozdziat 2. 
Uchwaty 

§ 2 7 . 1. Rozpatrywane podczas sesji sprawy rozstrzygane 54 przez Rad? w formie uchwat, ktore stanowi^ 
odr?bny dokument prawny, z wyj^tkiem uchwat o charakterze proceduralnym, odnotowywanych w protokole sesji. 

2. Uchwaty zapadaj^ zwykt^ wi?kszosci4 gtosow, w obecnosci co najmniej potowy ustawowego sktadu Rady, 
w glosowaniu jawnym, za wyj^tkiem przypadkow okreslonych w ustawach. 

§ 28. 1. Inicjatyw? uchwatodawcz^ posiada Wojt, grupa radnych w liczbie co najmniej 5 oraz kluby radnych. 

2. Projekty uchwat przedktadane Radzie przez radnych winny zawierac uzasadnienie ich podj?cia. 

3. Projekty uchwat podlegajg zaopiniowaniu pod wzgl?dem prawnym. 

4. Projekty uchwat przedktadane Radzie przez grup? radnych oraz kluby radnych musz^ bye ztozone do Rady 
CO najmniej 7 dni przed dniem rozpocz?cia sesji Rady. 

§ 29. I . Uchwaty Rady winny zawierac: 

1) numer i dat? podj?cia; 

2) tytut uchwaty; 

3) podstaw? prawny; 

4) merytoryczn^ cz?sc uchwaty; 

5) termin wejscia w zycie uchwaty; 

6) okreslenie sposobu ogtoszenia uchwaty 

7) w razie koniecznosci inne elementy np. uzasadnienie uchwaty. 

2. Uchwaty powinny bye zredagowane w sposob zwi?zly, syntetyczny, przy uzyciu wyrazen w ich 
powszechnym znaczeniu. 

3. Uchwaty numeruje si?: 

1) numerem sesji (cyfry rzymskie); 

2) kolejnym numerem uchwaty (cyfry arabskie); 

3) oznaczeniem roku kalendarzowego (ostatnie dwie cyfry okreslaj^ce rok). 

§ 30. Ostateczn^ tresc uchwat i wnioskow (z wyj^tkiem uchwat i wnioskow formalnych) redaguje i przedstawia 
przed gtosowaniem. powolywana na kazdej sesji sposrod radnych trzyosobowa komisja uchwat i wnioskow. 
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§ 31. 1. Uchwaty Rady podpisuje przewodnicz^cy Rady a w przypadku jego nieobecnosci na sesji , 
wiceprzewodnicz^cy Rady. 

2. Oryginaty uchwat ewidencjonuje w rejestrze uchwat i przechowuje wraz z protokotami sesji pracownik 
Urz?du, prowadz^cy obstug? Rady. 

3. Odpisy uchwat przekazuje si? Wojtowi, organom nadzoru oraz zainteresowanym jednostkom do wiadomosci 
i realizacji. 

Rozdziat 3. 
Procedura glosowania 

§ 32. W gtosowaniu bior^ udziat wyt^cznie radni. 

§ 33. 1. Gtosowanie jawne odbywa si? przez podniesie r?ki. 

2. Gtosowanie jawne zarz^dza i przeprowadza przewodnicz^cy obrad, przelicza oddane glosy „za" , „przeciw" 
i „wstrzymuJ4ce si?", sumuje je i porownuj^c z list^ radnych, obecnych na sesji, wzgl?dnie z ustawowym sktadem 
Rady, ogtasza i nakazuje odnotowanie wynikow gtosowania w protokole z sesji. 

3. Do przeliczenia gtosow przewodniczqcy moze wyznaczyc wiceprzewodnicz^cego lub innego radnego. 

§ 3 4 . 1. W gtosowaniu tajnym radni glosuj^ za pomocy kart ostemplowanych piecz?ci4 Rady, przy czym 
kazdorazowo Rada ustala sposob gtosowania. a samo gtosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady 
trzyosobowa komisja skrutacyjna z wytonionym sposrod siebie przewodnicz^cym. 

2. Komisja skrutacyjna przed przystapieniem do gtosowania objasnia sposob glosowania i przeprowadza je, 
wyczytujqc kolejno nazwiska radnych z listy obecnosci. 

3. Kart do gtosowania nie moze bye wi?cej niz radnych obecnych na sesji 

4. Po przeliczeniu gtosow i sporz^dzeniu protokotu, przewodnicz^cy komisji skrutacyjnej odczytuje go, 
podaj^c wyniki gtosowania. 

5. Karty z oddanymi gtosami i protokot z gtosowania stanowi^ zat^czniki do protokotu sesji. 

§ 35. 1. Przewodnicz^cy obrad przed poddaniem wniosku pod gtosowanie precyzuje i ogtasza Radzie 
proponowan^ tresc wniosku w taki sposob, aby jego redakcja byta przejrzysta, a wniosek nie budzit w^tpliwosci, 
CO do intencji wnioskodawcy. 

2. W pierwszej kolejnosci przewodniczqcy obrad poddaje pod glosowanie wniosek najdalej id^cy, jesli moze to 
wykluczyc potrzeb? gtosowania nad pozostatymi wnioskami. Ewentualny spor co do tego, ktory z wnioskow jest 
najdalej id^cy rozstrzyga przewodnicz^cy obrad. 

3. W przypadku glosowania w sprawie wyboru osob, przewodnicz^cy obrad przed zamkni?ciem listy 
kandydatow zapytuje kazdego z nich, czy zgadza si? kandydowac i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz^cej poddaje 
pod gtosowanie zamkni?cie listy kandydatow, a nast?pnie zarz^dza wybory. 

4. Przepis ust.3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat ztozyt uprzednio zgod? na pismie. 

§ 3 6 . 1. Jezeli oprocz wniosku (wnioskow) o podj?cie uchwaty w danej sprawie, zostanie zgtoszony wniosek 
o odrzucenie tego wniosku (wnioskow), w pierwszej kolejnosci Rada gtosuje wniosek o odrzucenie wniosku 
(wnioskow) o podj?cie uchwaty. 

2. Gtosowanie nad poprawkami do poszczegolnych paragrafow lub ust?p6w projektu uchwaty nast?puje 
wedtug ich kolejnosci, z tym, ze w pierwszej kolejnosci przewodnicz^cy obrad poddaje pod gtosowanie te 
poprawki, ktorych przyj?cie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 

3. W przypadku przyj?cia poprawki wykluczaj^cej inne poprawki do projektu uchwaty, poprawek tych 
nie poddaje si? pod gtosowanie. 

4. W przypadku zgtoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwaty kilku poprawek, stosuje si? zasad? 
okreslon^ w ust.2. 

5. Przewodnicz^cy obrad moze zarz^dzic gtosowanie t^cznie nad grup^ poprawek do projektu uchwaty. 

6. Przewodnicz^cy obrad moze zarzc}dzic gtosowanie w ostatniej kolejnosci za przyj?ciem uchwaty w catosci 
ze zmianami wynikaj^cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwaty. 
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7. Przewodnicz^cy obrad moze odroczyc glosowanie, o jaicim mowa w ust.6 na czas potrzebny do stwierdzenia, 
czy wstcuteic przyj?tych poprawetc nie zachodzi sprzecznosc pomi?dzy poszczegolnymi postanowieniami uchwaly. 

§ 37. 1. Glosowanie zwykl^ wi^kszosci^ glosow oznacza, ze przechodzi wniosek lub kandydatura, ktora 
uzyskata wi^ksz^ liczb? glosow ..za" niz .,przeciw". Glosow wstrzymuj^cych si? i niewaznych nie dolicza si? do 
zadnej z grup glosuj^cych ,,za" czy „przeciw". 

2. Jezeli celem gtosowania jest wybor jednej osoby z kilku osob lub jednego wniosku z kilku mozliwosci, 
przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktory oddano liczb? glosow wi?ksz4 od glosow oddanych na pozostale. 

§ 38. 1. Glosowanie bezwzgl?dn4 wi?kszosci4 glosow oraz glosowanie wi?kszosci4 2/3 gtosow oznacza, ze 
przechodzi wniosek lub kandydatura, ktora uzyskata co najmniej jeden gtos wi?cej od sumy pozostatych waznie 
oddanych gtosow, to znaczy „przeciwnych" i „wstrzymuJ4cych si?". 

2. Gtosowanie bezwzgl?dn4 wi?kszosci4 gtosow ustawowego sktadu Rady oznacza, ze przechodzi wniosek lub 
kandydatura, ktora uzyskala liczb? waznie oddanych glosow za wnioskiem lub kandydatura, przewyzszaj^c^ 
potow? ustawowego sktadu Rady. 

3. Bezwzgl?dna wi?kszosc, przy parzystej liczbie gtosuj^cych, zachodzi wowczas, gdy za wnioskiem lub 
kandydatura zostato oddanych 50% + 1 waznie oddanych gtosow. 

4. Bezwzgl?dna wi?kszosc gtosow, przy nieparzystej liczbie gtosuj^cych, zachodzi wowczas, gdy za 
wnioskiem lub kandydatura zostala oddana liczba gtosow o 1 wi?ksza od liczby pozostatych waznie oddanych 
gtosow. 

D Z I A L I V . 
Z A S A D Y I T R Y B D Z I A L A N I A K O M I S J I R E W I Z Y J N E J 

Rozdziat 1. 
Organizacja tiomisji rewizyjnej 

§ 39. 1. Komisja rewizyjna sktada si? z przewodniczacego, zast?pcy przewodniczacego oraz cztonkow. Liczb? 
i sktad osobowy komisji rewizyjnej okresla Rada na pocz^tku kadencji. 

2. Przewodniczacego komisji rewizyjnej wybiera Rada w gtosowaniu jawnym. 

3. Zast?pc? przewodniczacego wybiera komisja rewizyjna sposrod swoich cztonkow w gtosowaniu jawnym. 

§ 40. Przewodnicz^cy komisji rewizyjnej organizuje jej prac? i prowadzi obrady. 

§ 41. 1. Cztonkowie komisji rewizyjnej podlegaj^ wyt^czeniu od udziatu wjej pracach, w sprawach, w ktorych 
moze powstac podejrzenie o ich stronniczosc lub interesownosc. 

2. W sprawie wyt^czenia poszczegolnych cztonkow komisji rewizyjnej decyduje pisemnie przewodnicz^cy 
komisji rewizyjnej. 

3. O wyt^czeniu przewodniczacego komisji rewizyjnej decyduje Rada. 

Rozdziat 2. 
Zasady liontroli 

§ 42. 1. Komisja rewizyjna kontroluje dzialalnosc Wqjta, gminnych jednostek organizacyjnych ijednostek 
pomocniczych Gminy, pod wzgl?dem: 

1) legalnosci; 

2) gospodarnosci; 

3) rzetelnosci; 

4) celowosci 

oraz zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym. 

2. Komisja rewizyjna bada w szczegolnosci gospodark? fmansowq kontrolowanych podmiotow, w tym 
wykonanie budzetu Gminy. 

§ 43. 1. Komisja rewizyjna przeprowadza inne kontrole na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych 
w uchwatach Rady. 

2. Komisja rewizyjna przeprowadza nast?puJ4ce rodzaje kontroli: 
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1) kompleksowe - obejmujqce catosc dziatalnosci kontrolowanego podmiotu lub obszemy zespot dzialari tego 
podmiotu; 

2) probiemowe - obejmuj^ce wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu dzialalnosci kontrolowanego 
podmiotu, stanowi^ce niewielki fragment w jego dzialalnosci; 

3) sprawdzaj^ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostaly uwzgl?dnione w toku 
post?powania danego podmiotu; 

§ 4 4 . 1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym wjej planie pracy, 
zatwierdzonym przez Rad?. 

2. Rada moze podj^c decyzj? w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie obj?tej planem, ojakim 
mowa w ust. 1. 

§ 45. 1. Kontroli komisji rewizyjnej nie podlegaj^ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczegolnosci 
dotyczy projektow dokumentow maj^cych stanowic podstaw? okreslonych dzialan (kontrola wst?pna). 

2. Rada moze nakazac komisji rewizyjnej zaniechanie, a takze przerwanie kontroli lub odst^pienie od 
poszczegolnych czynnosci kontrolnych. 

3. Rada moze nakazac rozszerzenie lub zw?zenie zakresu i przedmiotu kontroli. 

4. Uchwaly Rady, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 wykonywane ŝ  niezwtocznie. 

5. Komisja rewizyjna jest obowi^zana do przeprowadzenia kontroli w kazdym przypadku podj?cia takiej 
decyzji przez Rad?. Dotyczy to zarowno kontroli kompleksowej, jak i problemowej oraz sprawdzaj^cej. 

§ 46. 1. Post?powanie kontrolne przeprowadza si? w sposob umozliwiaj^cy bezstronne i rzetelne ustalenie 
stanu faktycznego w zakresie dzialalnosci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen? 
kontrolowanej dzialalnosci, wedtug kryteriow ustalonych w §42 ust 1. 

2. Stan faktyczny ustala si? na podstawie dowodow zebranych w toku post?powania kontrolnego. 

3. Jako dowod moze bye wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne zprawem. Jako dowody mog^ bye 
wykorzystane w szczegolnosci: dokumenty, wyniki ogl?dzin, zeznania swiadkow, opinie bieglych oraz pisemne 
wyjasnienia i oswiadczenia kontrolowanych. 

Rozdzial3. -
Tryb kontroli 

§ 47. 1. Kontroli kompleksowej dokonuje caty sktad komisji rewizyjnej. 

2. Kontrole probiemowe i sprawdzaj^ce mog^ bye przeprowadzane przez jednego czlonka komisji rewizyjnej. 

3. Kontrole (z zastrzezeniem ust.5) przeprowadzane ŝ  na podstawie pisemnego upowaznienia wydanego przez 
przewodniczacego komisji rewizyjnej (nie dotyczy kontroli okreslonych w ust 1.), okreslaj^cego kontrolowany 
podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osob?) wydelegowane do kontroli. 

4. Kontroluj^cy obowi^zani ŝ , przed przystapieniem do czynnosci kontrolnych, okazac kierownikowi 
kontrolowanego podmiotu upowaznienia, o ktorych mowa w ust.3 oraz dowody osobiste. 

5. W przypadkach nie cierpi^cych zwtoki. kazdy z czlonkow komisji rewizyjnej moze przystqpic do kontroli 
problemowej bez wczesniejszej uchwaty komisji rewizyjnej oraz upowaznienia, o ktorym mowa w ust.4. Za 
przypadki nie cierpi^ce zwtoki uwaza si? w szczegolnosci sytuacje w ktorych cztonek komisji rewizyjnej 
powezmie uzasadnione podejrzenie popelnienia przest?pstwa lub gdy zachodz^ przestanki pozwalaj^ce 
przypuszczac, iz niezwtoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli unikn^c niebezpieczehstwa dla zdrowia lub zycia 
ludzkiego albo zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym. 

6. W przypadku podj?cia dziataii kontrolnych, o ktorych mowa w ust.5. kontroluj^cy jest zobowi^zany zwrocic 
si? - w najkrotszym mozliwym terminie - do przewodniczacego komisji rewizyjnej o wyrazenie zgody na ich 
kontynuowanie. 

7. W przypadku nie zwrocenia si? o wyrazenie zgody lub tez odmowy wyrazenia zgody, o ktorej mowa 
w ust. 6, kontroluJEjcy niezwtocznie przerywa kontrol?, sporz^dzaj^c notatk? z podj?tych dziatah, ktora podlega 
wl^czeniu do akt komisji rewizyjnej 
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§ 4 8 . 1. W razie podj?cia w toicu Icontroli uzasadnionego podejrzenia popetnienia przest?pstwa, Icontroiuj^cy 
niezwlocznie zawiadamia o tym Icierowniica Icontrolowanego podmiotu i Wqjta, wskazujqc dowody uzasadniaj^ce 
zawiadomienie. 

2. Jezeli podejrzenie dotyczy osoby Wojta, kontroluj^cy zawiadamia o tym przewodniczacego Rady. 

§ 49. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi^zany jest zapewnic warunki i srodki dla prawidlowego 
przeprowadzenia kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowi^any jest w szczegolnosci przedkladac na z^danie 
kontroluj^cym dokumenty i materialy niezb^dne do przeprowadzenia kontroli oraz umozliwic kontroluj^cym wst?p 
do obiektow i pomieszczeh kontrolowanego podmiotu. 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktory odmowi wykonania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i2, 
obowi^zany jest do zlozenia na r?ce osoby kontroluj^cej pisemnego wyjasnienia. 

§ 50. Czynnosci kontrolne wykonywane ŝ  w miar? mozliwosci w dniach i godzinach pracy kontrolowanego 
podmiotu. 

Rozdzial 4. 
Protokoly kontroli 

§ 51. 1. Kontroluj^cy sporz^dzaj^ z przeprowadzonej kontroli - protokol pokontrolny obejmuj^cy: 

1) nazw? i adres kontrolowanego podmiotu; 

2) imi? i nazwisko kontroluj^cych (kontroluj^cego); 

3) daty rozpocz?cia i zakonczenia czynnosci kontrolnych; 

4) okreslenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu obj?tego kontrol^; 

5) imi? i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu; 

6) przebieg i wyniki czynnosci kontrolnych, a w szczegolnosci wnioski z kontroli wskazuj^ce na stwierdzenie 
nieprawidlowosci w dzialalnosci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodow potwierdzaj^cych 
ustalenia zawarte w protokole; 

7) dat? i miejsce podpisania protokolu; 

8) podpisy kontroluj^cych (kontroluj^cego) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatk? o odmowie 
podpisania protokolu z podaniem przyczyny odmowy. 

2. Protokol pokontrolny moze takze zawierac wnioski oraz propozycje co do sposobu usuni?cia 
nieprawidlowosci stwierdzonych w wyniku kontroli. 

§ 5 2 . 1. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika podmiotu kontrolowanego, jest on 
zobowi^zany do zlozenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjasnienia jej przyczyn. 

2. Wyjasnienia, o ktorych mowa w ust.l sklada si? na r?ce przewodniczacego komisji rewizyjnej. 

§ 53. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moze zlozyc na r?ce przewodniczacego Rady uwagi dotyczqce 
kontroli i jej wynikow. 

2. Uwagi, o ktorych mowa w ust.l sklada si? w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi 
kontrolowanego podmiotu protokolu pokontrolnego do podpisania. 

§ 54. Protokol pokontrolny sporz^dza si? w czterech egzemplarzach, ktore - w terminie 3 dni od daty 
podpisania protokolu przekazuje si?: Wojtowi, przewodnicz^cemu Rady, przewodnicz^cemu komisji rewizyjnej 
i kierownikowi kontrolowanego podmiotu. 

Rozdzial 5. 

Plan pracy i sprawozdania komisji rewizyjnej 

§ 55. 1. Komisja rewizyjna przedklada Radzie do zatwierdzenia plan pracy. 

2. Plan pracy przedlozony Radzie musi zawierac, co najmniej 

1) przyblizone terminy odbywania posiedzen; 

2) terminy i wykaz jednostek, ktore zostan^ poddane kontroli kompleksowej. 
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3. Rada moze zatwierdzic jedynie ez?sc planu pracy komisji rewizyjnej; przystqpienie do wykonywania 
kontroli kompleksowych moze nastqpic po zatwierdzeniu planu pracy lub jego cz?sci. 

§ 56. 1. Komisja rewizyjna sktada Radzie - w terminie do dnia 31 marca kazdego roku - sprawozdanie ze 
swojej dzialalnosci w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie winno zawierac: 

1) liczb? podmiotow, miejsca, rodzaj i czas trwania kontroli; 

2) wykaz najwazniejszych nieprawidlowosci wykrytych w trakcie kontroli; 

3) wykaz uchwal podj?tych przez komisj? rewizyjn^; 

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwazniejszymi wnioskami, wynikaj^cymi 
z tych kontroli; 

5) ocen? wykonania budzetu Gminy za rok ubiegly oraz wniosek w sprawie absolutorium. 

3. Poza przypadkiem okreslonym w ust. 1 komisja rewizyjna sklada sprawozdanie ze swej dzialalnosci po 
podj?ciu stosownej uchwaly Rady, okreslaj^cej przedmiot i termin zlozenia sprawozdania. 

Rozdziat 6. 
Posiedzenia liomisji rewizyjnej 

§ 5 7 . 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez jej przewodniczacego, zgodnie 
z zatwierdzonym planem pracy oraz w miar? potrzeb. 

2. Przewodnicz^cy komisji rewizyjnej zwoluje jej posiedzenia, ktore nie ŝ  obj?te zatwierdzonym planem pracy 
komisji rewizyjnej, w formie pisemnej. 

3. Posiedzenia, ojakich mowa w ust 2, mog^ bye zwolywane zwlasnej inicjatywy przewodniczacego komisji 
rewizyjnej, a takze na pisemny umotywowany wniosek: 

1) przewodniczacego Rady; 

2) nie mniej niz 5 radnych; 

3) nie mniej niz 2 czlonkow komisji rewizyjnej. 

4. Przewodnicz^cy komisji rewizyjnej moze zaprosic najej posiedzenia: 

1) radnych nie b?d4cych czlonkami komisji rewizyjnej; 

2) osoby zaangazowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze bieglych lub ekspertow. 

5. W pracach komisji rewizyjnej mog^ brae udzial tylko jej czlonkowie oraz zaproszone osoby. 

6. Z posiedzenia komisji rewizyjnej nalezy sporz^dzac protokol, ktory winien bye podpisany przez wszystkich 
czlonkow komisji uczestnicz^cych w posiedzeniu. 

§ 58. Uchwaly komisji rewizyjnej zapadaj^ zwykl^ wi?kszosci^ gtosow w obecnosci co najmniej potowy 
sktadu komisji rewizyjnej w gtosowaniu jawnym. 

§ 59. Obstug? biurow^ komisji rewizyjnej zapewnia Wojt. 

§ 60. Komisja rewizyjna moze korzystac z porad, opinii i ekspertyz osob posiadaj^cych wiedz? fachow^ 
w zakresie zwi^zanym z przedmiotem jej dziatania. 

§ 6 1 . 1. Komisja rewizyjna moze na zlecenie Rady lub po powzi?ciu stosownych uchwat przez wszystkie 
zainteresowane komisje, wspotdzialac w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie 
ich wtasciwosci rzeczowej. 

2. Wspotdziatanie moze polegac w szczegolnosci na wymianie uwag, informacji i doswiadczeh dotycz^cych 
dzialalnosci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspolnych kontroli. 

3. Przewodnicz^cy komisji rewizyjnej moze zwracac si? do przewodnicz^cych innych komisji Rady 
0 oddelegowanie w sktad zespotu kontrolnego radnych maj^cych kwalifikacje w zakresie tematyki obj?tej kontrol^. 

4. Do cztonkow innych komisji uczestnicz^cych w kontroli, prowadzonej przez komisj? rewizyjnq stosuje si? 
odpowiednio przepisy niniejszego rozdziatu. 
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5. Przewodnicz^cy Rady zapewnia i^oordynacj? wspoWziatania poszczegolnych komisji w celu wlasciwego ich 
ukierunkowania, zapewnienia skutecznosci dzialania oraz unikania zb?dnych kontroli. 

§ 62. Komisja rewizyjna moze wyst?powac do organow Gminy w sprawie wnioskow o przeprowadzenie 
kontroli przez Regionaln^ Izb? Obrachunkowq, Najwyzsz^ Izb? Kontroli lub inne organy kontroli. 

D Z I A L V . 
K O M I S J E R A D Y 

§ 63. I . Rada ze swego grona moze powolywac w drodze uchwaly state i dorazne komisje do okreslonych 
zadaii, ustalaj^c uchwaty przedmiot ich dziatania oraz sktad osobowy. 

2. Radny moze bye cztonkiem nie wi?cej niz dwoch komisji stalych. 

3. Komisje Rady podejmuj^ i realizuj^ przedsi?wzi?cia obj?te wtasciwosci^ Rady, ktore sluz^ wykonywaniu jej 
zadaii, zgodnie z ich przedmiotem dziatania, a w szczegolnosci opiniuj^ projekty uchwat Rady. 

4. Uchwaty komisji zapadaj^ zwykl^ wi^kszosciq glosow w obecnosci co najmniej potowy sktadu komisji 
w gtosowaniu jawnym. 

§ 64. I . Komisje mog^ odbywac wspolne posiedzenia. 

2. Komisje mog^ podejmowac wspotprac? z odpowiednimi komisjami rad innych jednostek samorz^dowych, 
z organizacjami spotecznymi i zawodowymi dziatajgcymi na terenie Gminy. 

§ 65. I . Praeami komisji kieruje przewodniczgcy komisji powotywany i odwotywany przez Rad? w glosowaniu 
jawnym. 

2. Zast?pc? przewodniczacego wybiera komisja sposrod swoich cztonkow w glosowaniu jawnym. 

3. Komisje pracuj^ na podstawie planow pracy zatwierdzanych przez Rad?. 

4. Posiedzenia komisji odbywaj^ si? w obecnosci co najmniej potowy jej sktadu. 

5. Z posiedzeii komisji sporz^dza si? protokol. 

6. Szczegotowe zasady dziatania, komisje ustalaj^ w miar? potrzeb, we wtasnym zakresie lub stosowane ŝ  
przepisy statutu Gminy. 

7. Po zakoiiczeniu roku kalendarzowego przewodnicz^cy komisji statej przedstawia Radzie sprawozdanie 
z dzialalnosci komisji. 

§ 66. Przepisy tego rozdziatu stosuje si? do doraznych komisji powotywanych przez Rad?. 

D Z I A L V I . 
R A D N I 

§ 6 7 . l . N a wniosek radnego przewodnicz^cy Rady wystawia radnemu dokument stwierdzaj^cy petnienie 
funkcji radnego. , . 

2. Radni mogq zwrocic si? do Rady we wszystkich sprawach zwi^zanych z pelnieniem przez nich funkcji 
radnego. 

§ 68. 1. Radni potwierdzaj^ swoj^ obecnosc na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liscie obecnosci. 

2. Radni za udziat w posiedzeniach Rady i komisji otrzymuj^ diety na warunkach okreslonych odr?bn4 
uchwaty. 

3. W razie zbiegu kilku posiedzen w tym samym dniu, radny otrzymuje tylko jedn^ diet?. 

§ 69. 1. Radny utrzymuje stat^ wi?z z wyborcami. Zgtaszane przez nich wnioski i postulaty przedklada 
organom Gminy. 

2. Radni mog^ stosownie do potrzeb. przyjmowac obywateli w siedzibie Urz?du w sprawach dotycz^eych 
Gminy i jej mieszkaiicow. 

§ 70. Radny jest obowi^zany brae czynny udzial w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucjach, do 
ktorych zostat wybrany. 

§ 71. I . W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj^cego radnego o rozwi^zanie z nim stosunku pracy, Rada 
moze powotac komisj? dorazn^ do szczegolowego zbadania wszystkich okolicznosci sprawy. 
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2. Komisja przedklada swoje ustalenia i propozyeje na pismie przewodnicz^cemu Rady 

3. Przed podj?ciem uchwaty w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umozliwic radnemu zlozenie 
wyjasnieii. 

§ 72. 1. Radni mog^ tworzyc kluby radnych. 

2. Klub radnych moze utworzyc nie mniej niz 3 radnych. 

3. Radny moze nalezec tylko do jednego klubu. 

4. Wladze klubu podaje do wiadomosci Rady (pisemnie) informacj? o skladzie osobowym i nazwie klubu oraz 
nazwisko przewodniczacego klubu. 

5. W razie zmiany skladu klubu lub jego rozwi^zania przewodnicz^cy klubu ma obowi^zek niezwlocznie 
poinformowac Rad?. 

6. Kluby dzialaJ4 w okresie kadencji Rady. 

7. Kluby maJ4 prawo do inicjatywy uchwalodawczej oraz prawo zglaszania interpelacji. 

8. Za udzial w posiedzeniach klubu nie przysluguje dieta. 

§ 7 3 . 1. Organem wykonawczym Gminy jest Wojt. 

2. Wojt podejmuje rozstrzygni?cia w drodze decyzji indywidualnych w sprawach obywateli i zarz^dzeii. 

3. Zarz^dzenia Wqjta podaje si? do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie ich na tablicy informacyjnej 

§ 74. W sprawach nieuregulowanych w statucie Gminy maj^ zastosowanie przepisy ustawy o samorz^dzie 
gminnym i pracownikach samorz^dowych. . 

D Z I A L V I I . 
O R G A N W Y K O N A W C Z V G M I N Y 

Urz?du. 

D Z I A L V I I I . 
P O S T A N O W I E N I A K O N C O W E 

P R Z E V V 
R A E T 

Piotr e Hryniuk 

Y 
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ZalgcznikNr Ido Statutu Gminy Zapolice 

Wzor graficzny herbu Gminy wraz z oznaczeniem barw. 
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1*^ 

Zal^cznik Nr 2 do Statutu Gminy Zapolice 

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych: 

1) Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Zapolicach; 

2) Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach; 

3) Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Zapolicach; 

4) Publiczne Przedszkole w Zapolicach; 

5) Zespot Szkot Ogolnoksztatc^cych w Zapolicach. 
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Zatqcznik Nr 3 do Statutu Gminy Zapolice 

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Zapolice: 

1) Solectwo Beleii; 

2) Solectwo Branica; 

3) Solectwo Holendry; 

4) Sotectwo Jelno; 

5) Sotectwo Jeziorko; 

6) Sotectwo Kalinowa; 

7) Sotectwo Marcelow; 

8) Sotectwo Marzynek; 

9) Sotectwo Mtodawin Dolny; 

10) Sotectwo Mtodawin Gorny; 

11) Sotectwo Paprotnia; 

12) Sotectwo Pstrokonie; 

13) Sotectwo Ptaszkowice; 

14) Sotectwo Rembieszow; 

15) Sotectwo Rembieszow Kolonia; 

16) Solectwo Rojkow; 

17) Sotectwo Stronsko; 

18) Sotectwo Sw?dzieniejewice; 

19) Sotectwo Swierzyny; 

20) Sotectwo Wozniki; 

21) Sotectwo Wygielzow; 

22) Sotectwo Zapolice 

23) Osiedle Zapolice. 

Pi ' Iryniuk 
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