
UCHWAŁA NR XV/127/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. 
w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późń. zm.1)), Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale 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) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 

W celu realizacji zadań publicznych Gmina Staszów między innymi tworzy: 

1) samorządowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, zaliczone do sektora 
finansówpublicznych; 

2) instytucje kultury; 

3) inne gminne osoby prawne, utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania 
zadań publicznych 

- wykaz których stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”;

2) w § 4 wyrazy „mówi się” zastępuje się wyrazami „ mowa jest”; 

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uprawnienia i obowiązki Radnego określa ustawa oraz niniejszy statut.”;

4) w § 7 uchyla się ust. 2 i 3, 

5) w § 8 uchyla się ust. 1 i 2; 

6) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zawiadomienie musi zawierać nazwę klubu radnych oraz wykaz zrzeszonych w klubie 
Radnych.”;

7) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Każdorazową zmianę w składzie osobowym oraz informację o rozwiązaniu klubu radnych 
upoważniony Radny (członek danego klubu radnych) niezwłocznie zgłasza Przewodniczącemu.”;

8) w § 9 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Pismo wskazujące przedstawiciela klubu radnych przedkłada się Przewodniczącemu niezwłocznie 
po rozpoczęciu działalności klubu radnych.";

9) w § 10 w ust. 1 wyrazy „ma uprawnienia” zastępuje się wyrazami „uprawniony jest do”; 

10) w § 10 uchyla się ust. 2; 

11) w § 12 w ust. 1 i ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. 

1. Sesje Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, z częstotliwością nie mniejszą niż 
określona w ustawie. 
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2. Przewodniczący organizuje pracę Rady, a w szczególności: 

1) ustala proponowany porządek obrad, 

2) ustala termin i miejsce obrad, 

3) zapewnienia dostarczenie Radnym materiałów, w tym projektów uchwał dotyczących 
poszczególnych punktów porządku obrad, 

4) zapewnienia dostarczenie właściwym komisjom materiałów, w tym projektów uchwał 
dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.";

12) w § 13 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„W zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy podać termin (dzień i godzina) 
oraz miejsce sesji.”;

13) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku zwoływania sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy, Przewodniczący może zwołać tę 
sesję bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu, 
z zastrzeżeniem, że: 

1) zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu doręczone zostanie Radnym, 
najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane odbycie sesji, 

2) informacja, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu podana zostanie do publicznej 
wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej 
Urzędu, co najmniej w dniu poprzedzającym odbycie sesji.”;

14) w §14 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „wolne wnioski” skreśla się wyrazy „i zapytania”; 

15) w §14 w ust. 1w pkt 6 po wyrazach „informacja Burmistrza z działalności między sesjami” skreśla się 
wyrazy „oraz o realizacji interpelacji i wniosków”; 

16) §15 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Przewodniczący udziela głosu Radnym według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności zgłoszenia chęci wygłoszenia repliki (ad vocem) może udzielić głosu 
poza kolejnością.”;

17) w § 20 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) treść normatywną,”;

18) § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Projekt uchwały, której inicjatorem podjęcia jest Burmistrz powinien być podpisany przez 
Burmistrza.";

19) w § 21 uchyla się ust. 1; 

20) w § 22 w ust. 3 po wyrazach „Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą” skreśla się wyraz 
„ponumerowanych”; 

21) w § 22 ust. 6 uchyla się pkt 1; 

22) § 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. W głosowaniu tajnym o liczbie głosujących decyduje liczba kart wrzuconych do urny. Kart 
przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach. 
Radnych, którzy nie wrzucili kart do urny traktuje się, jako niebiorących udziału w głosowaniu.”;

23) w § 22 uchyla się ust. 8; 

24) w § 22 w ust. 12 w pkt 3 wyraz „osób” zastępuje się wyrazem „Radnych”; 

25) w § 22 uchyla się ust. 15; 

26) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. 
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1. Rozstrzygnięcia, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów, zapadają gdy 
liczba głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”. Głosów wstrzymujących nie liczy się. 

2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego spośród kilku rozstrzygnięć, wówczas przez 
zwykłą większość należy rozumieć taką liczbę głosów optujących za jednym z nich, która jest większa 
od liczby głosów przypadających osobno na każdą alternatywę. 

3. Rozstrzygnięcia, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów zapadają, 
jeżeli „za” oddano co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to 
znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 

4. Rozstrzygnięcia, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość ustawowego składu 
Rady zapadają, jeżeli „za” oddano co najmniej liczbę całkowitą głosów przewyższającą połowę 
ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.";

27) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25. 

W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, Przewodniczący pyta każdego 
z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Zgoda na kandydowanie może być wyrażoną na 
piśmie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób.";

28) w § 27 w ust. 1 w pkt 3-8 wyraz „komisja” zastępuje się wyrazem „komisję”; 

29) w § 28 uchyla się ust. 2; 

30) w § 29 uchyla się ust. 2; 

31) § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczących komisji wybiera Rada spośród członków danych komisji.”;

32) w § 31 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący nie może przewodniczyć komisji stałej.”;

33) § 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej poprzez 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu, co 
najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.”;

34) w § 38 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Pismo wskazujące przedstawiciela klubu radnych przedkłada się Przewodniczącemu.”;

35) § 45 otrzymuje brzmienie: 

„§ 45. 

1. Do komisji skarg, wniosków i petycji w zakresie nieuregulowanym w tym rozdziale mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy Działu III Rozdziału 1 statutu oraz przepisy ustawy. 

2. Do komisji skarg, wniosków i petycji stosuje się odpowiednio § 38 statutu.";

36) § 48 otrzymuje brzmienie: 

„§ 48. 

Przewodniczący komisji zaprasza na posiedzenie komisji, na której będą analizowane i opiniowane 
skargi, wnioski lub petycje, wnoszących te skargi, składających wnioski lub petycje oraz jeżeli 
okoliczności sprawy tego wymagają może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy 
skarga, wniosek lub petycja.”.

37) Wprowadza się następujące zmiany: 

- załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 
2018 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019 r., poz. 1309.

Id: KFODS-XRFGW-WYBZM-AAKGR-LBXZB. Podpisany Strona 4



Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/127/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 września 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późń. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in.: uchwalanie 
statutu gminy. Rada Miejska w Staszowie Uchwałą Nr III/25/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku powołała 
doraźną Komisję Statutową, której przedmiotem działania była analiza zapisów obowiązującego statutu 
Miasta i Gminy Staszów oraz statutów jednostek pomocniczych gminy Staszów. Przedłożone przez Komisję 
Statutową propozycje zmian doprecyzowują zapisy związane m.in. z pracą i działaniem Rady Miejskiej 
w Staszowie. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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Zał. Nr 1 
do Uchwały Nr XV/127/2019
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 23 września 2019 roku.

I. Wykaz samorządowych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, zaliczonych do 

sektora finansów publicznych.

1. Zespół  Placówek  Oświatowych  –  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr  1  im.  Tadeusza  

Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie.

5. Zespół  Placówek  Oświatowych  –  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Oddziału  

Partyzanckiego AK „Jędrusie” i Przedszkole w Smerdynie.

6. Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach.

7. Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki      

i Przedszkole w Koniemłotach.

8. Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego

i Przedszkole w Kurozwękach.

9. Zespół  Placówek  Oświatowych  –  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  i  Przedszkole  

w Wiązownicy Dużej.

10. Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie.

11. Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk” w Staszowie. 

12. Klub Dziecięcy „Świat Dziecka” w Staszowie.

13. Żłobek „Świat Dziecka” w Staszowie.

13. Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie.

14. Żłobek w Staszowie.

15. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie.

16. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie.

17. Centrum Integracji Społecznej w Staszowie.

18. Miejsko-Gminy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

19. Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Jutrzenka” w Staszowie.
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II. Instytucje kultury 

1. Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie,

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów.

III. Gminne osoby prawne

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o. o.,

2. Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  gminy  z  o.  o.  

w Staszowie,

3. Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o.,

4. Zdrowie Koniemłoty Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach. 

5. Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Staszowie.

6. Staszowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

7. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

8. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

9. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A.
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