
UCHWAŁA NR III/6/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Staszów.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 14, art.18 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)1) Rada 
Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Rada Miejska w Staszowie zarządza wybory: 
1) do 6 zarządów osiedli na terenie miasta Staszów; 
2) do 35 sołectw na terenie Gminy Staszów.

§ 2. 
Wybory wymienione w § 1 należy przeprowadzić w okresie od dnia 5 stycznia do dnia 
24 lutego 2015 roku. 

§ 3. 
Szczegółowe zasady i tryb wyborów określają statuty poszczególnych jednostek 
pomocniczych. 

§ 4. 
1. Terminarz wyborów w poszczególnych jednostkach pomocniczych określi Burmistrz 

Miasta i Gminy Staszów w trybie zarządzenia. 
2.  Obsługę techniczną zebrań wyborczych zapewni Burmistrz Miasta i Gminy Staszów.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 
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§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jerzy Kozioł

1) Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072
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Uzasadnienie do Uchwały Nr III/6/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą 
wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów. Z kolei zgodnie z zapisami § 22 Statutów sołectw i osiedli uchwalonych 
Uchwałą 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, kadencja sołtysa, rady 
sołeckiej oraz innych organów powołanych przez zebranie wiejskie trwa 4 lata i upływa 
z dniem wyborów nowych organów, najpóźniej w trzy miesiące od daty ogłoszenia 
wyników wyborów do Rady Miejskiej. 
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 
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