
UCHWAŁA NR XLVII/412/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela sołtysów/przewodniczących osiedli do rady redakcyjnej 
„Monitora Staszowskiego"

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 poz. 
446 ze zmianami1)), w nawiązaniu do Uchwały Nr XLVII/410/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
31 sierpnia 2017 roku, Rada Miejska w Staszowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

Wyznacza się do uczestniczenia w pracach rady redakcyjnej pisma samorządowego „Monitor Staszowski" 
przedstawiciela sołtysów/przewodniczacych osiedli w osobie: 

1. Jacka Maruszewskiego.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/412/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy 
szerzenie idei samorządowej, rozpowszechnianie działalności kulturalnej i sportowej oraz promocja gminy. 
W tym celu Rada Miejska w Staszowie podjęła Uchwałę Nr XLVII/410/17 z dnia 31 sierpnia 2017 roku 
w sprawie wydawania pisma samorządowego "Monitor Staszowski". We wskazanej uchwale zostały 
uregulowane zasady wydawania „Monitora Staszowskiego”. Organ stanowiący postanowił, że jako organ 
opiniodawczo-doradczy przy redaktorze naczelnym może działać rada redakcyjna. W § 6 zostały 
uregulowane kwestie dotyczące funkcjonowania rady redakcyjnej, w tym jej skład poprzez wskazanie, że 
członkami rady redakcyjnej są: 3 radnych Rady Miejskiej w Staszowie, 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta 
i Gminy Staszów oraz 1 przedstawiciel sołtysów/przewodniczących osiedli wyznaczony przez Radę Miejską 
w Staszowie. Z uwagi na fakt, że formą działania Rady Miejskiej w Staszowie jest podejmowanie uchwał, 
również w kwestii wyznaczenia przedstawiciela sołtysów/przewodniczących osiedli wchodzących w skład 
rady redakcyjnej pisma samorządowego „Monitor Staszowski” zasadne jest podjęcie uchwały. 
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