
UCHWAŁA NR VII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. 
w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu 

osobowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.1)) oraz § 28 uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów ( Dz. Urz. Woj. Św.z 2018 r., poz. 
3830), Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego § 3 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 3. 

Komisja Statutowa zakończy działalność nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 r. i w tym terminie 
przedłoży Radzie Miejskiej w Staszowie projekty uchwał wraz z opiniami, o których mowa § 2 pkt 
5 niniejszej uchwały.”. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 
1432, poz. 2500.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/66/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 15 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późń. zm.) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne 
komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 
W myśl zaś § 28 uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. 
w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów ( Dz. Urz. Woj. Św.z 2018 r., poz. 3830) Rada może powoływać 
komisje doraźne do określonych zadań. Zakres działania komisji doraźnej określa uchwała Rady dotycząca 
jej powołania. 
Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, 
ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego, Rada Miejska w Staszowie powołała doraźną 
Komisję Statutową między innymi wskazując, że Komisja zakończy działalność nie później niż do dnia 
31 marca 2019 r. i w tym terminie przedłoży Radzie Miejskiej w Staszowie projekty uchwał wraz ze 
stosownymi opiniami. 
Z uwagi na obszerność zagadnień objętych zakresem pracy Komisji Statutowej, a w tym istotę tych 
zagadnień w celu należytego wykonania powierzonych Komisji zadań niezbędne jest przedłużenie terminu 
zakończenia działalności doraźnej Komisji Statutowej do dnia 30 czerwca 2019 r. 
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za zasadne. 
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