
UCHWAŁA NR IX/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 
2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich 

działania i składów osobowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2018 r. 
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia przedmiotu ich działania 
i składów osobowych w sposób następujący: 

1. w § 3 pkt 3) lit. c poprzez wykreślenie Anny Majczak. 

2. w § 3 pkt 3) lit. c poprzez powołanie Artura Śliwy.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/82/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 14 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
506) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając 
przedmiot działania oraz skład osobowy. W związku z Postanowieniem nr 73/2019 Komisarza Wyborczego 
w Kielcach II z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej 
w Staszowie w okręgu wyborczym nr 3 Anny Majczak, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu 
zachodzi konieczność dokonania zmian składu osobowego Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Staszowie. Ponadto Postanowieniem nr 79/2019 Komisarz Wyborczy w Kielcach II z dnia 
16 kwietnia 2019 r. stwierdził, że na miejsce wygasłego mandatu radnej Anny Majczak, z listy nr 10 - 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, wybranej w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Miejskiej 
w Staszowie, wstępuje Artur Śliwa z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Radny Artur Śliwa deklaruje udział w pracach Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Staszowie, w związku z czym zachodzi konieczność 
podjęcia niniejszej uchwały. 
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