
UCHWAŁA NR XVII/156/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 
25 kwietnia 2003 r. 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 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. 

Traci moc uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 
144, poz. 1282). 

§ 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.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/156/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm. ) 
do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 
kompetencji rady gminy. Z kolei w myśl art. 40 ust. 2 pkt 1. ww. ustawy organy gminy mogą wydawać akty 
prawa miejscowego w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych. W związku 
z trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu, podjęcie nowych statutów sołectw i osiedli, a które 
to odbywać się będą na podstawie odrębnych uchwał dla każdego sołectwa i osiedla oraz mając na uwadze 
fakt, iż dotychczas wszystkie statuty sołectw i osiedli został uregulowane w jednej uchwale, koniecznym 
staje się uchylenie dotychczasowej uchwały regulującej statuty 35 sołectw oraz 6 osiedli. Biorąc również pod 
uwagę zachowanie odpowiednego porządku prawnego, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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