Uchwała Nr XV/168/04
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Staszów.

Na

podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy

o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. Nr

z

dnia

142,

8

marca

poz. 1591 z

1990

roku

2001 roku

z późn. zmianami ) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Miasta i Gminy Staszów uchwalonym Uchwałą Nr VI/45/03 Rady Miejskiej
w Staszowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku wprowadza się następujące zmiany :
1. W § 49 - po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu „ Rada może podejmować na sesji :
postanowienia, opinie, zalecenia, rezolucje i apele ”.
2. W § 59 - w ust. 1 pkt 3 po wyrazie „Gospodarczego” dodaje się zapis „ i Przedsiębiorczości”
oraz skreśla się pkt 6.
3. W załączniku Nr 4 do Statutu Miasta i Gminy Staszów stanowiącym wykaz jednostek
pomocniczych Gminy Staszów w pkt 3 po wyrazie „Złota” dodaje się zapis „Zielona Dolina”.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.
§3
Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miejskiej w Staszowie.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/168/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 lutego 2004 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Staszów.
W związku z wnioskiem grupy Radnych Rady Miejskiej dotyczącym zmniejszenia
liczby stałych komisji Rady z 8 do 7 poprzez zlikwidowanie Komisji Handlu i Usług oraz
stosownie do wniosku Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie
rozszerzenia zakresu działania tej Komisji o sprawy należące dotychczas do Komisji
Handlu i Usług oraz wprowadzenia zmiany nazwy komisji na Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Przedsiębiorczości zasadnym jest wprowadzenia zmian do § 59 Statutu
Miasta i Gminy Staszów.
W zmianach do Statutu uwzględniono również kwestię podejmowania przez Radę
Miejską postanowień, opinii, zaleceń, rezolucji i apeli, co dotychczas nie było
uregulowane w Statucie.
W załączniku Nr 2 do Statutu uwzględniona została nowa ulica „ Zielona Dolina ”,
co pozwoli na prawidłowe ustalenie okręgów wyborczych w zbliżających się wyborach do
Parlamentu Europejskiego.

