
UCHWAŁA NR LXXIV/600/2022 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 18 października 2022 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej sołectwa Podmaleniec 

Na podstawie § 18 Uchwały Nr XVII/176/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. 
w sprawie statutu sołectwa Podmaleniec (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 poz. 4883 ze zm.1) ), Rada Miejska 
w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Sołeckiej sołectwa Podmaleniec na skutek śmierci, 
zarządza się wybory uzupełniające członka Rady sołeckiej na dzień 9 listopada 2022 r. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 

 

 
1)  Uchwała nr LVII/468/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XVII/176/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Podmaleniec (Dz. 
Urz. Woj. Św. z 2021 poz.4314) 
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Uzasadnienie 

W związku z wygaśnięciem mandatu członka rady sołeckiej Sołectwa Podmaleniec na skutek śmierci w dniu 
24.08.2022 r. zachodzi konieczność uzupełnienia składu rady sołeckiej, a tym samym przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających. W podjętej na podstawie art. 35 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm.) Uchwały Nr  XVII/176/2019 Rady Miejskiej 
w Staszowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie statutu sołectwa Podmaleniec, Rada Miejska w Staszowie, 
określiła m.in. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej. Zgodnie z § 18 ust. 1 w/w statutu 
,,Wybory uzupełniające zarządza Rada Miejska w Staszowie, a przeprowadza je Burmistrz Miasta i Gminy 
Staszów, w terminie 3 miesięcy od wystąpienia danej okoliczności oraz nie później niż na 3 miesiące przed 
upływem kadencji organów sołectwa". 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie 

  

Ireneusz Kwiecjasz 
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