
UCHWAŁA NR LXXIV/580/18
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Staszów.

Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)1) w związku z § 23 ust. 1 statutów sołectw; 
§ 22 ust. 1 statutów osiedli, uchwalonych Uchwałą Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli Miasta i Gminy Staszów (t.j. 
Dz. U. Woj. Święt. z 2003 r. Nr 144, poz. 1282) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zarządza się wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach na terenie Gminy Staszów. 

2.  Zarządza się wybory zarządu osiedla i przewodniczącego osiedla w osiedlach na terenie miasta Staszów.

§ 2. 

Wybory wymienione w § 1 należy przeprowadzić do 24 stycznia 2019 r. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXIV/580/18

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 5 listopada 2018 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z zapisami 
§ 23 ust. 1 Statutów sołectw i § 22 ust. 1 Statutów osiedli uchwalonych Uchwałą Nr VI/46/03 Rady 
Miejskiej w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli Miasta 
i Gminy Staszów, wybory sołtysa, rady sołeckiej, a także wybory zarządu osiedla i przewodniczącego 
zarządza Rada Miejska, a przeprowadza je burmistrz, najpóźniej w trzy miesiące od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów do Rady Miejskiej. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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