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STATUT GMINY 
 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

1. Mieszkańcy gminy i miasta w Drzewicy tworzą z mocy prawa wspólnotę 
samorządową zwaną Gminą. 

2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 11.842 ha.  
3. W skład gminy wchodzi miasto Drzewica i 17 sołectw: Brzustowiec, Brzuza, 

Dąbrówka, Domaszno, Giełzów, Idzikowice, Jelnia, Krzczonów, Radzice Duże, 
Radzice Małe, Strzyżów, Świerczyna, Trzebina, Werówka, Zakościele, Żardki, 
Żdżary. 

4. Granice Gminy określa mapa sytuacyjna - załącznik Nr 4. 
 

§  2 
 

1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 
2. Gmina posiada osobowość prawną. 
3. Samodzielność gminy  podlega ochronie sądowej. 
4. Siedzibą władz gminy jest Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 

22. 
3. Herbem Gminy jest herb miasta Drzewica - załącznik Nr 1. 
6. Pieczęcią  Gminy będzie pieczęć zawierająca pośrodku herb Drzewicy. Odcisk 

pieczęci z herbem będzie umieszczany na uchwałach Rady. 
 

Rozdział  II  Jednostki pomocnicze 
 

§ 3 
 

1. Sołectwa wymienione w § 1 ust.3  są jednostkami pomocniczymi Gminy. 
2. Inicjatorem utworzenia, połączenia lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być 

mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy 
Gminy. 

3. Wniosek o podział sołectwa zmierzający do utworzenia dodatkowego sołectwa lub 
utworzenia nowego sołectwa powinien być złożony na piśmie przez co najmniej 3/4 
mieszkańców uprawnionych do głosowania w projektowanym sołectwie obejmującym 
zwarty, dający się wydzielić obszar lub już wydzielony. 

4. Konsultacje w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki 
pomocniczej przeprowadza się w formie określonej w odrębnej uchwale Rady. 

 
§ 4 

 
1. Przy podziale Gminy na jednostki pomocnicze uwzględnia się przede wszystkim  

naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami. 
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2. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym 

Statutem. 
 

§ 5 
 
 Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz sposób zwoływania i     

obradowania zebrania wiejskiego określa Rada  w statucie sołectwa. 
 

§ 6 
 

Rada odrębną uchwałą może przekazać jednostce pomocniczej wydzieloną część mienia 
komunalnego, którą ta jednostka zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza 
pochodzącymi z tego źródła dochodami w zakresie i na zasadach określonych 
szczegółowo w statucie jednostki pomocniczej.  
 

§ 7 
 

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w 
pracach Rady bez prawa udziału w głosowaniu. 

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady jest 
zawiadamiany każdorazowo na takich samych zasadach jak radni. 

 
§ 8 

 
1. Przewodniczący organów, o których mowa w ust.1 § 7 będą zapraszani na posiedzenia 

komisji, jeżeli przedmiotem obrad będą sprawy dotyczące interesów jednostki 
pomocniczej. 

2. Zaproszonym na Sesje i na posiedzenia komisji przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów 
podróży służbowej na zasadach ustalonych przez Radę odrębną uchwałą. 

 
§ 9 

 
1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 
2. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych sołectwa odbywa się za 

pośrednictwem rachunku bankowego gminy. 
3. Wydatki jednostek pomocniczych określa uchwała budżetowa w układzie co najmniej 

działowym. 
4. Środki finansowe sołectwa, pochodzące z budżetu gminy, mogą być przeznaczone 

(wykorzystywane) tylko na cele sołectwa określone w rocznym planie rzeczowo-
finansowym sołectwa. 

5. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i 
przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi. 
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Rozdział III  ZAKRES  DZIAŁANIA  I  ZADANIA  GMINY 
 

§ 10 
 

Celem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla 
racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa 
mieszkańców w życiu wspólnot, jak również reprezentowanie ich wobec organów 
państwa. 
 

§ 11 
 

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym 
niezastrzeżone ustawami  na rzecz innych  podmiotów. 
 

§ 12 
 

1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania 
wyborów powszechnych oraz referendów.  

2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również  na 
podstawie porozumienia z organami tej administracji. 

3. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z 
zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

4. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania 
między jednostkami samorządu terytorialnego. 

5. Gminy i związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu 
terytorialnego udzielić pomocy, w  tym pomocy finansowej. 

6. Gmina może przystępować do związków międzygminnych lub do stowarzyszeń 
jednostek samorządu terytorialnego.  

 
§ 13 

 
1. W celu  wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym 

przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami. 
2. Jednostki organizacyjne powołuje Rada. 
3. Jednostki organizacyjne działają na podstawie Statutu nadanego im przez Radę oraz 

regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza. 
4. Jednostki organizacyjne finansowane są z budżetu Gminy. 
5. Gmina w celu realizacji zadań niezbędnych o charakterze użyteczności publicznej 

może zawierać  umowy z innymi podmiotami oraz prowadzić w tym celu działalność 
gospodarczą. 

6. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 2.  
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Rozdział IV  WŁADZE  GMINY 
 

 
 
 
 

§ 14 
 

Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez 
wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. 
 

§ 15 
 

1. Gmina działa poprzez swoje organy. 
2. Organami Gminy są: 
    a) Rada  Gminy i Miasta w Drzewicy, zwana dalej Radą 
    b) Burmistrz  Gminy i Miasta w Drzewicy, zwany dalej Burmistrzem 
 

§ 16 
 

Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada. 
 

§ 17 
 

1. Organem wykonawczym w Gminie  jest Burmistrz. 
2. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa. 
3. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
4. Do zadań Burmistrza należy w szczególności: 
    1) przygotowanie projektów uchwał Rady, 
    2) określenie sposobu wykonywania uchwał, 
    3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
    4) przedstawianie projektu budżetu i wykonywanie budżetu, 
    5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
5. W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie. 
6. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu gminy. 
 

§ 18 
 

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać 
wyłącznie z ustaw. 

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawa obywateli do 
uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady  i posiedzenia jej komisji, a także  

    dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym 
protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady. 

3. Dokumenty udostępnione są  na wniosek zainteresowanego złożony u osoby 
obsługującej organizacyjnie prace Rady i Komisji. Wniosek może być złożony na 
piśmie lub ustnie do protokółu.  

 4. Wniosek winien zawierać co najmniej wskazanie osoby od której pochodzi wniosek, 
jej adres i podpis. 
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5. Zgłoszenie do protokółu powinno być podpisane przez wnioskodawcę i pracownika 

przyjmującego wniosek. 
 
6. Pracownik obowiązany jest zarejestrować wniosek w rejestrze wniosków o 

udostępnienie dokumentów. 
  7. Wniosek należy załatwić bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu  
       14 dni. 
  8. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie dokumentu w całości z przyczyn, o których 

mowa w ust.1 to zainteresowanemu udostępnia się pozostałą część informacji. 
  9. Dokumenty wynikające z wykonania zadań publicznych przez Radę i komisje 

udostępnia pracownik, który obsługuje organizacyjnie prace Rady i Komisji. 
10. Udostępnienie dokumentów o których mowa w ust.2 następuje w Urzędzie Gminy w 

godzinach pracy i polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawaniu się z 
nimi, sporządzanie z nich notatek i odpisów. 

11. Dokumenty mogą być udostępnione do wglądu w obecności pracownika, o którym 
mowa w ust.9. 

 
§ 19 

 
Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch (2) 
wiceprzewodniczących. 
 

§ 20 
 

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. 
2. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących 

wyznaczony przez Przewodniczącego lub starszy wiekiem. 
    1) zwołuje sesje Rady, 
    2) przewodniczy obradom, 
    3) reprezentuje Radę na zewnątrz 
    4) czuwa nad utrzymaniem porządku w czasie trwania sesji, 
    5) nadzoruje  obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady, 
    6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, 
    7) koordynuje pracę komisji Rady, a w szczególności w zakresie zadań kontrolnych 

komisji, 
    8) nadzoruje w imieniu Rady terminowość wykonywania uchwał, 
    9) zapewnia realizację uprawnień Rady, 
  10) powołuje z własnej inicjatywy, na wniosek radnych lub Burmistrza ekspertów w 

celu opracowania opinii lub ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez Radę lub 
komisje. 

  11) zarządza wybór komisji skrutacyjnej, 
  12) przyjmuje postulaty, wnioski i zażalenia mieszkańców na działalność Burmistrza i 

jednostek podległych oraz kieruje je do poszczególnych komisji, 
  13) współpracuje z Burmistrzem przy realizacji programu pracy Rady. 
  14) ustala listę osób zaproszonych na Sesję po zasięgnięciu opinii Burmistrza. 
3. Przewodniczący Rady może upoważnić wiceprzewodniczących do zastępstwa w 

poszczególnych czynnościach należących do jego kompetencji. 
4. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżur w Urzędzie dla kontaktu  z 

mieszkańcami.  
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§ 21 

 
 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 

Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu Rady. 
 3. Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesje w ciągu 7 dni od dnia złożenia 

wniosku. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami  
uchwał.  

 4. O terminie, miejscu i proponowanym  porządku obrad sesji powiadamia się radnych 
najpóźniej na (4) cztery dni przed terminem obrad listownie lub w inny skuteczny 
sposób. 

 5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 6. W sesjach Rady uczestniczy Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, 
Sekretarz Gminy i Radca Prawny. 

 7. Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu. Jednakże Rada może postanowić o 
przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu. 

 8. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 
Rady (kworum). 

 9. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie posiedzenia Przewodniczący 
obrad przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwały 
podjęte do tego momentu zachowują moc.  

10. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed 
ich zakończeniem odnotowuje się w protokóle. 

11. Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczący Rady lub wskazany 
przez niego wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności wymienionych osób 
Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego obrad. 

12. Rada na wniosek przewodniczącego obrad może powołać spośród radnych sekretarza 
obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych 
wniosków, obliczanie wyników jawnego głosowania, sprawdzanie kworum. 

13. Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący Sesji stawia wniosek o przyjęcie 
zaproponowanego porządku obrad. 

14. Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady. 

15. Na wniosek burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do 
porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co 
najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. 

16. Po otwarciu Sesji z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może 
wystąpić radny oraz Burmistrz. 

 
 

§ 22 
 

1. Przewodniczący sesji prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. 
 
2. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

1)przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji, 
2)sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z 

wykonania uchwał Rady, 
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    3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie  stanowiska, 
    4) interpelacje i zapytania radnych, 
    5) wolne wnioski i informacje, 
    6) odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach. 
3. Zmiana porządku obrad w trakcie obrad z wyjątkiem zmiany kolejności rozpatrywania 

poszczególnych punktów, wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego 
składu Rady. 

4. Wcześniejsze opuszczenie Sesji przez radnego wymaga poinformowania 
przewodniczącego obrad. 

5. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad. 
6. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń. 
7. W czasie rozpatrywania projektu uchwały przewodniczący obrad w pierwszej 

kolejności udziela głosu referentowi sprawy, przedstawicielom komisji opiniujących  
projekt i Burmistrzowi, a następnie pozostałym dyskutantom zgodnie z ust.6.  W 
debacie radny może zabrać głos z własnej inicjatywy tylko dwa razy. Powtórne 
zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest po wyczerpaniu 
listy mówców. Ograniczenie to nie dotyczy sprawozdawcy komisji. 

8. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców 
jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy. 

9. Przewodniczący może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. 
 

§ 23 
 

1. Wnioskiem formalnym jest w szczególności wniosek o: 
1) stwierdzenie kworum, 
2) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów, 
3) zarządzenie przerwy, 
4) zamknięcie listy mówców, 
5) zarządzenie głosowania imiennego i tajnego, 
6) zmianę porządku obrad, 
7) odesłanie projektu uchwały do komisji, 
8) głosowanie bez dyskusji, 
9) reasumpcję głosowania, 

  10) sprawdzenie listy obecności. 
2. W sprawach formalnych głosu udziela się poza listą mówców. 
3. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy. 
4. Wnioski w sprawach formalnych Rada rozstrzyga niezwłocznie po ich zgłoszeniu 

zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 22 ust.3. 
5. Wniosek o zarządzenie głosowania imiennego  musi być zgłoszony przez co najmniej 

3 radnych. 
 6. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć uchwały budżetowej, zmian w 

Statucie, odwołania Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady, 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy. 

 
§ 24 

 
 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i przestrzeganiem porządku 

obrad. Jego decyzje w tym zakresie są ostateczne. 
 2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie 

porządku obrad. 
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 3. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie 

to przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi 
Przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos. Radnemu, któremu odebrano głos 
przysługuje prawo odwołania się do Rady. Rada rozstrzyga w tej sprawie w sposób 
przewidziany dla wniosków formalnych w § 23 ust. 3 i 4. 

 4. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłócają porządek 
obrad lub powagę sesji, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera  
mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokóle z  sesji. 

 5. Przewodniczący obrad może zwrócić się o pomoc do służb porządkowych (policji) o 
przywrócenie porządku. Postanowienia te odnoszą się do osób spoza Rady. 

 6. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie 
potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Burmistrzowi 
ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka 
okoliczność, przygotowanie poprawek w rozpatrywanym dokumencie 

 7. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad rozpoczyna procedurę głosowania. Od 
tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku 
formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed zarządzeniem 
głosowania przez przewodniczącego obrad. 

 8. W czasie rozpatrywania danego punktu porządku obrad radny obecny na Sesji może w 
przypadku zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebranie mu głosu 
złożyć treść swojego wystąpienia na piśmie do protokółu z Sesji. Przewodniczący 
informuje o tym Radę. 

 9. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego, chyba iż ten, będąc 
zawiadomiony nie przybędzie na Sesję i nie usprawiedliwi wcześniej swojej 
nieobecności. 

10. Radny w czasie  wspólnej pracy z innymi radnymi  ma obowiązek  powstrzymania 
się od palenia tytoniu. 

 
§ 25 

 
1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić: 
    1) komisja Rady, 
    2) grupa co najmniej 5 radnych, 
    3) Burmistrz, 
    4) Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady, 
2. Projekt uchwały wniesionej na Sesję wymaga opinii prawnika co do zgodności 

uchwały z prawem. W przypadku uchwał, które mogą wywołać istotne skutki 
finansowe wymaga się ponadto podania przez Skarbnika w opinii wielkości tych 
środków. 

3. Projekt uchwały wniesionej przez Burmistrza wymaga opinii właściwej komisji Rady. 
4. Burmistrz wyraża swoje stanowisko wobec projektów uchwał wnoszonych przez 

komisje Rady. 
5. Projekt uchwały wnoszony przez grupę radnych  wymaga opinii właściwych komisji 

Rady, z wyłączeniem uchwał odnoszących się do wewnętrznej organizacji Rady. 
6. Projekt uchwały dotyczącej ust.5  powinien być dostarczony do Przewodniczącego 

Rady i niezwłocznie przekazany  do właściwej komisji  celem  zaopiniowania. 
7. Opinie do projektów uchwał i stanowisk powinny być przekazane Przewodniczącemu 

Rady przed Sesją. 
8. Niedostarczenie opinii w ustalonym terminie oznacza formalny brak zastrzeżeń do 

projektu uchwały i pozwala na wniesienie projektu uchwały na Sesję. 
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9. Przewodniczący Rady może przedłużyć termin wydania opinii jeśli zostanie w tym 

terminie zgłoszony wniosek z uzasadnieniem o przesunięcie terminu opinii. 
10. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wycofanie projektu uchwały do 

Przewodniczącego Rady w terminie 10 dni przed terminem Sesji na której ten projekt 
ma być rozpatrywany. 

 
§ 26 

 
1. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: 

1) przedmiot uchwały, 
2) podstawę prawną, 
3) regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały, 
4) w miarę potrzeby określenie  źródła sfinansowania realizacji uchwały, 
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia 

sprawozdania po jej wykonaniu, 
6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały ( z dniem podjęcia, ogłoszenia lub  w 

określonym terminie) 
2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, w którym powinna być wyjaśniona 

potrzeba podjęcia uchwały oraz informacja o skutkach finansowych jej realizacji. 
3. Do projektu uchwały dołącza się także wymagane prawem opinie. 
 

§ 27 
 

 1. Rada podejmuje uchwały i zajmuje stanowisko w sprawach objętych porządkiem 
obrad. 

 2. Podjęte uchwały opatruje się kolejnym numerem i datą. 
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności na Sesji 

uchwały podpisuje prowadzący obrady. 
 4. Głosowanie na Sesjach jest jawne, chyba że obowiązek głosowania tajnego wynika z 

przepisów prawa. 
 5. W głosowaniu jawnym radni głosują  przez podniesienie ręki na kolejne wezwanie 

prowadzącego obrady, tj. “za”, “przeciw”, “wstrzymuje się”. 
 6. W głosowaniu  tajnym radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady. 
7. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co 

najmniej  połowy ustawowego składu Rady, chyba że inny tryb ich podejmowania 
przewidują przepisy prawa. 

8. Zwykłą większością głosów podejmuje się uchwały, wnioski merytoryczne, 
postanowienia porządkowe, rezolucje i apele. 

  9. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad; może on przy tym korzystać 
z pomocy radnych. 

10. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana na posiedzeniu komisja skrutacyjna. Liczba 
członków i skład komisji ustalone są każdorazowo przez Radę. 

11. Przewodniczący obrad, a  w przypadku głosowania tajnego przewodniczący komisji 
skrutacyjnej, ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. 

12. W protokóle Sesji odnotowuje się wyniki głosowania tajnego jak również jawnego. 
13. Głosowanie nad całością uchwały może zostać odroczone na czas potrzebny do 

stwierdzenia czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy 
poszczególnymi przepisami projektu i czy są one zgodne z innymi przepisami prawa. 
W miarę możliwości głosowanie powinno odbyć się na tym samym posiedzeniu, a 
nie później niż na  najbliższym posiedzeniu Rady. 
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14. Na wniosek co najmniej 5 radnych przewodniczący obrad zarządza głosowanie 

imienne, które odbywa się przez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i 
odnotowywanie  w protokóle czy radny oddał głos “za”, “przeciw”, “wstrzymał się”. 
Odpowiednio mają zastosowanie przepisy § 27 ust 5 do 12. 

 
§ 28 

 
1. Z Sesji Rady sporządzany jest protokół, który powinien zawierać: 
     1) numer, datę, miejsce, numery uchwał, 
     2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, nazwisko osoby prowadzącej Sesję, 

nazwisko wybranego sekretarza obrad 
     3) nazwiska  nieobecnych członków rady (usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych) oraz 

nazwiska osób delegowanych na posiedzenie Rady z Urzędu, 
    4) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniego posiedzenia, 
    5) zatwierdzony porządek obrad, 
    6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i 

uchwalonych wniosków, 
    7) podpis przewodniczącego i sekretarza obrad 
    8) nazwisko i imię protokólanta Sesji. 
2. Załącznikami do protokółu są: 

1) uchwały Rady wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi opisami, 
2) protokóły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowania tajnego, 
3) listy obecności radnych, 
4) interpelacje i wnioski zgłaszane na piśmie, 
5) inne dokumenty. 

3. Protokóły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. 
4. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem nowej kadencji Rady. 
5. Protokół wykładany jest do wglądu u pracownika obsługującego Radę po 7 dniach od 

dnia Sesji w celu naniesienia poprawek w jego treści przez uczestników obrad w 
zakresie niezgodności protokółu ze swoją wypowiedzią. 

6. Poprawki do protokółu zgłasza się najpóźniej na 10 dni przed terminem kolejnej Sesji. 
7. Ostateczny tekst protokółu wykłada się do wglądu na 7 dni przed kolejną Sesją. 
8. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub przewodniczący obrad. 
9. Protokół z obrad przechowuje się w Urzędzie. 
10. Na każdej Sesji będzie wyłożony protokół z poprzedniej Sesji do wglądu radnym i 

wyborcom. 
 

§ 29 
 

Rada może zwołać Sesję nadzwyczajną w przypadku klęski żywiołowej i zagrożenia 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
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Rozdział V KOMISJE  RADY  I  RADNI 
 

§ 30 
 

1. Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje komisje stałe lub doraźne do 
określonych zadań. 

2. Komisje podlegają wyłącznie Radzie. 
3. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych, zakres zadań komisji doraźnych  

oraz ich skład osobowy określają odpowiednie uchwały Rady. 
4. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych a maksymalnie 5-ciu radnych. 
5. Członków komisji Rada wybiera w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
6. Przewodniczącego komisji powołuje Rada na wniosek członków komisji zaś 

wiceprzewodniczącego wybiera komisja spośród członków komisji. 
7. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej jednej komisji lecz nie więcej niż w 

dwóch. 
8. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady nie mogą przewodniczyć komisją stałym. 
9. Komisja przedkłada Radzie do 31 stycznia i do 31 lipca każdego roku półroczny plan 

pracy oraz sprawozdanie z działalności za okres półroczny. 
10. Komisja składa sprawozdania z działalności  za okres półroczny. 
 

§ 31 
 

1. Do zadań komisji stałych należą w szczególności: 
1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały 

powołane, 
2) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich 

działania z uchwałami Rady w zakresie właściwości komisji, 
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę, Burmistrza oraz 

członków komisji, 
4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał. 
5) badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i jednostki organizacyjne 

postulatów, wniosków i skarg mieszkańców w zakresie właściwości komisji, 
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6) współpraca z innymi komisjami Rady. 

2. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący komisji lub Zastępca Przewodniczącego 
komisji ustalając porządek . Z przebiegu posiedzenia sporządzany jest protokół. 

3. Wnioski dotyczące zmian do przedłożonych projektów uchwał Przewodniczący 
komisji przedkłada Burmistrzowi w ciągu 2 dni od terminu posiedzenia komisji. 

4. Posiedzenia odbywają się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, co najmniej raz w 
miesiącu. 

5. Zatrudnienie osób przy pracach interwencyjnych i publicznych przy współudziale 
budżetu gminy i wybór tych osób podlega opinii odpowiednich komisji, kierownika 
opieki społecznej i sołtysów. 
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§ 32 

  
1. Stałymi komisjami Rady są: 

1) Komisja Rewizyjna, 
2) Komisja Budżetu i Finansów, 
3) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej,  
4) Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska, 
5) Komisja Ładu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 
6) Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Współpracy z Zagranica i Komunalizacji. 

2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni 
zabierać głos w dyskusji i składać wnioski, bez prawa udziału w głosowaniu. 

 
§ 33 

 
1. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady i jej organów. 
2. Za udział w pracach Rady radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży 

służbowej na zasadach ustalonych w uchwale przez Radę. 
3. Dieta wypłacana jest radnemu za udział w Sesji i posiedzeniu komisji, której jest 

członkiem.  
4. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z wyborcami swojego okręgu w celu: 

1) informowania wyborców o aktualnej sytuacji gminy i miasta, 
2) zasięgania ich opinii w sprawach pracy Rady, projektów uchwał, 
3) upowszechniania uchwał, przedsięwzięć Rady oraz mobilizowania mieszkańców do 

ich realizacji, 
4) informowania wyborców o swojej działalności w Radzie, 
5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg wyborców. 

5. Spotkanie radnego z wyborcami swojego okręgu winno odbywać się w miarę 
potrzeby, przynajmniej 1 raz w roku. O miejscu i terminie spotkania radny 
obowiązany jest podać w sposób zwyczajowo przyjęty. 

6. Radni ponoszą przed Radą odpowiedzialność za udział i aktywność w jej pracach oraz 
wywiązywania się z obowiązków i stosowania zasad określonych w rocie ślubowania.  

 
 
 

Rozdział VI  ZASADY  I  TRYB  DZIAŁANIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ 
 

 
§ 34 

 
1. Obowiązki kontrolne Rada realizuje poprzez powołaną w tym celu Komisję 

Rewizyjną. 
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić: Przewodniczący i   

Wiceprzewodniczący  Rady. 
 

§ 35 
 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.   
2. W szczególności do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola: 
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a) realizacji budżetu oraz zasad gospodarki finansowej 

    b) sposobu wykonania uchwał Rady, 
c) trybu załatwiania interpelacji radnych oraz skarg i wniosków mieszkańców, 

    d)  wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie  
udzielenia lub  nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie 
absolutorium podlega zaopiniowaniu przez RIO 

 a także analizowanie i opiniowanie: 
    e) składanych sprawozdań z pracy Burmistrza, 
    f) wyników kontroli wewnętrznej i zewnętrznej 

 
§ 36 

 
1. Komisja przeprowadza kontrolę uwzględniając kryteria legalności, celowości, 

gospodarności, rzetelności i sprawności organizacyjnej. 
2. Komisja przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto 

wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym na zlecenie Rady lub na wniosek 
przewodniczącego komisji w przypadkach szczególnie uzasadnionych w razie 
konieczności podjęcia kontroli z uwagi na interes gospodarczy, 

3. Roczny plan kontroli komisja przedstawia  do zatwierdzenia Radzie w terminie do 31 
stycznia każdego roku na dany rok. Plan obejmuje: przedmiot, zakres, termin kontroli, 
skład zespołu kontrolującego. 

4. Roczny plan kontroli przedkładany jest do wiadomości Burmistrzowi. 
 

§ 37 
 
1. Komisja dokonuje czynności kontrolnych poprzez zespół kontrolujący składający się 

z 3 członków komisji, który  rozpoczyna swe czynności w oparciu o imienne 
upoważnienia wystawione przez Przewodniczącego Rady. Przed przystąpieniem do 
czynności kontrolnych członkowie zespołu są obowiązani do przedłożenia 
upoważnienia kierownikowi kontrolowanej jednostki. 

2. Zespół kontrolujący jest obowiązany przeprowadzić kontrolę zgodnie z planem 
kontroli z zachowaniem zasad kontroli służbowej, a także w sposób nieutrudniający  
zwykłe funkcjonowanie jednostki kontrolowanej. Wszelkie utrudnienia dla pracy   
komisji powinny być zgłaszane do Przewodniczącego Rady 

3. Zespół kontrolujący ma prawo: wstępu do pomieszczenia, wglądu do dokumentacji, 
    wezwania  do  złożenia   przez   pracowników  jednostki  kontrolowanej  wyjaśnień  na 

piśmie i ustnie. 
4. Kierownik    kontrolowanej     jednostki       zobowiązany     jest     do     zapewnienia 

kontrolującym właściwych warunków lokalnych i technicznych. 
5. Odmowa okazania kontrolującemu dokumentów bądź złożenia wyjaśnień wymaga 

pisemnego uzasadnienia. 
6. Po zakończeniu czynności kontrolnych zespół kontrolujący sporządza protokół  

zawierający: 
     - datę i oznaczenie składu zespołu kontrolującego, 
     - wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu kontroli, 
     - opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół, 

- wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i  prawnej, 
-  wnioski pokontrolne, 

     - podpisy członków zespołu, 
     - adnotacje o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokółu. 
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7. Kierownik jednostki ma prawo zgłoszenia do protokółu uwag co do treści protokółu 

oraz przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane są 
Przewodniczącemu komisji w terminie 14-tu dni i stanowią załącznik do protokółu 
pokontrolnego. 

8. Oryginał protokółu przekazywany jest Przewodniczącemu Rady. Odpis zachowuje 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej 
odpis przekazywany jest Burmistrzowi. Jeden egzemplarz protokółu otrzymuje 
kierownik jednostki kontrolowanej. 

9. Po otrzymaniu protokółu kontroli Przewodniczący Rady na najbliższej sesji umieszcza 
w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia zaleceń pokontrolnych sporządzonych 
przez całą Komisję Rewizyjną. 

10. Jeśli w toku czynności zespołu kontrolującego zaistnieje podejrzenie o popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej zespół przedstawia 
Przewodniczącemu Rady celem zawiadomienia organów ścigania. 

11. Koszty działalności zespołu kontrolującego pokrywane są ze środków finansowych 
Rady.  

 
 
 
 

Rozdział VII MIENIE  KOMUNALNE  I  OŚWIADCZENIE  WOLI 
 
 

§ 38 
 

Gmina posiada majątek, którego stan przedstawiany jest corocznie w informacji o stanie 
mienia komunalnego. 
 

 
§ 39 

 
 
1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa 

jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca 
burmistrza  samodzielnie albo wraz z inna upoważnioną przez Burmistrza osobą. 

2. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych jest 
bezskuteczna bez  kontrasygnaty  Skarbnika Gminy. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy składają 
jednoosobowo oświadczenie woli  w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez 
Burmistrza pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek. 

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze Gminy składają 
oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonego im przez Burmistrza 
pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek. 

 
 
 
 



 Str. 16/23 
Rozdział VIII  PRACOWNICY  SAMORZĄDOWI 

 
§ 40 

 
Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w  Urzędzie Gminy i Miasta oraz w 
jednostkach organizacyjnych gminy są: osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na 
podstawie: 
a) wyboru - burmistrz, 
b) mianowania - kierownicy referatów. Wykaz  stanowisk mianowanych zawiera 

regulamin organizacyjny Urzędu. 
c) powołania - zastępca burmistrza, skarbnik gminy, sekretarz gminy 
d) umowy o pracę - pozostali pracownicy. 

 
§ 41 

 
Burmistrz jest właściwym do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami 
samorządowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania oraz 
z zastępcą kierownika USC, a także z kierownikami gminnych jednostek 
organizacyjnych.  

§ 42 
 
Przewodniczący Rady nawiązuje stosunek pracy z burmistrzem. 
 

§ 43 
 
1. Przewodniczący Rady udziela burmistrzowi urlopów, zwolnień okolicznościowych i 

delegowania.  
 
 
 
 

Rozdział IX  PRZEPISY   KOŃCOWE. 
 

UCHWALANIE   STATUTU  I   JEGO  ZMIANY 
 

§ 44 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustaw: 
- ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zmian.) 
- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2001 r.  
   Nr 142, poz. 1593 z późn. zmian.) 
- ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
  gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U 35, poz. 191 z późn.zmian.)  

 
§ 45 

 
 Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu. 
 

§ 46 
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1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów gminy (protokóły, ewidencja itp.) 
regulują odrębne przepisy (instrukcja kancelaryjna) lub zarządzenie burmistrza w 
zakresie nieuregulowanym instrukcją. 

2. Zasady obsługi interesantów przez organy gminy, w szczególności udzielania informacji 
urzędowych, udostępnianie dzienników urzędowych, zbioru przepisów gminnych 
określa regulamin organizacyjny urzędu. 

 
§ 47 

 
Zmiana statutu wymaga podjęcia przez Radę uchwały o zmianie Statutu. 
 

§ 48 
 

Statut niniejszy wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.   
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ZAŁĄCZNIKI  

OPIS I WZÓR HERBU DRZEWICY 
                                                                  

Załącznik Nr 1 do 
Uchwały Nr V/31/2003   

                                                           

 
 

 

Drzewica,    powiat     opoczyński,    województwo     łódzkie.  

Prawa   miejskie  otrzymała  Drzewica  w  1429 r.  w  Nieszawie , a  utraciła je w 

1869 r., odzyskała je w roku 1987. Nazwa pochodzi od wyrazu drzewo (podobnie 

jak nazwa przepływającej rzeki Drzewiczki). 

Herb przedstawia w polu czerwonym dwie białe (poziome) falujące wstęgi a nad 

nimi złotą koronę. 

Dwie wstęgi symbolizują żywotnie z miastem związane rzeki; 

Drzewiczkę i  Brzuśnię 

Korona złota jest tzw. koroną szlachecką, która umieszczona była nad hełmem w 

herbie rodu Ciołek Drzewickich. 
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                                                                   Załącznik Nr 2 
                                                                                          do Uchwały Nr  V  / 31 / 2003 

                                                                                      do Statutu Gminy i Miasta   
                                                                w Drzewicy 

 
 
 

WYKAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I MIASTA 
 

1. Gimnazjum w Drzewicy, ul. Szkolna 11 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzewicy, ul. St. Staszica 5 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie, 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowcu, 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelni, 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzczonowie,  

7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych, 

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, 

9. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy, 

10. Ośrodek Kultury Gminy i Miasta W Drzewicy, 

11. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, 

12. Biblioteka Samorządowa Gminy i Miasta w Drzewicy. 
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                                                           Załącznik Nr 3 
                                                                                   do Uchwały Nr  V / 31 / 2003  

                                                                             do Statutu Gminy i Miasta 
                                                        w Drzewicy 

 

 

 

WYKAZ ZWIĄZKÓW, DO KTÓRYCH GMINA NALEŻY 
 
1. Związek Gmin i Ziemi Opoczyńskiej 
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                                                        Załącznik Nr 4 

                                                                               do Uchwały Nr  V / 31 /2003 
                                                                           do Statutu Gminy i Miasta 

                                                     w Drzewicy  

MAPA  SYTUACYJNA   GMINY  I  MIASTA  W  DRZEWICY 
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                     Załącznik Nr 5 
                                                                              do Uchwały Nr V  / 31 / 2003  

                                                                          do Statutu Gminy i Miasta  
                                                    w Drzewicy 

 

 

 

SPÓŁKA  PRAWA  HANDLOWEGO ZE 100 % UDZIAŁEM GMINY 
 

 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o  

     w Drzewicy   
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