
UCHWAŁA NR LVII/465/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. 
w sprawie statutu sołectwa Niemścice 

Na podstawie art. 35 ust.1, ust. 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)), Rada Miejska w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu 
sołectwa Niemścice (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 4880) uchyla się § 29. 

§ 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1834. 
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Uzasadnienie 

W dniu 26 listopada 2019 r. Rada Miejska w Staszowie działając na podstawie art. 35 ust. 1, ust. 3,  
art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podjęła uchwałę nr 
XVII/173/2019 w sprawie statutu sołectwa Niemścice. W § 29 uchwały określiła, iż do kadencji sołectwa 
w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy uchwały 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. Na uchwałę nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. Prokurator Rejonowy 
w Staszowie złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podnosząc zarzut istotnego naruszenia 
art. 35 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Kielcach wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2021 r. Sygn. Akt II SA/Ke 344/21 stwierdził nieważność zaskarżonej 
uchwały w całości. Wobec zaistniałej sytuacji, w celu wyeliminowania przepisu przejściowego i przyspieszenia 
wprowadzenia w życie uchwały nr XVII/173/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa 
Niemścice, zachodzi konieczność uchylenia § 29 przedmiotowej uchwały. Projekt uchwały Rady Miejskiej w 
Staszowie w sprawie statutu sołectwa Niemścice został opracowany przez Komisję Statutową powołaną 
uchwałą nr LI/412/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 września 2021 r. Konsultacje społeczne 
statutów jednostek pomocniczych gminy Staszów przeprowadzono w oparciu o uchwałę nr VII/65/2019 Rady 
Miejskiej w Staszowie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów oraz zarządzenie nr 169/2021 Burmistrza Miasta i 
Gminy Staszów z dnia 11 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych zmiany statutów 
jednostek pomocniczych Gminy Staszów. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 18 października 
do 2 listopada 2021 r. w formie wyrażenia opinii mieszkańców sołectwa z wykorzystaniem formularza 
ankietowego. W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, wobec czego Komisja Statutowa pozytywnie 
zaopiniowała projekt zmiany statutu sołectwa. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie niniejszej 
uchwały.  
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