
UCHWAŁA NR LXIII/378/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 
2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich 

działania i składów osobowych

Na podstawie art. 18a ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się zmiany Uchwały nr III/7/14 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 11 grudnia 2014 roku 
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Staszowie, ustalenia zakresów ich działania 
i składów osobowych w sposób następujący: 

1. w § 3 pkt 1 lit. a) poprzez odwołanie radnej Marii Malec, 

2. w § 3 pkt 5 lit. g) poprzez powołanie radnej Marii Malec. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, 
Dz. U. z 2017 r., poz. 730
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/378/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 19 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego 
grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład 
osobowy. Mając na uwadze zapis art. 18 a ust. 2 niniejszej ustawy, który stanowi, że w skład komisji 
rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących 
funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 ww. ustawy, a zatem radnych pełniących funkcje przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego rady gminy, radna Maria Malec w dniu 20 kwietnia 2017 roku złożyła pisemną 
rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej z uwagi na objęcie funkcji wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Staszowie. Ponadto realizując zapis § 58 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Staszów, który mówi, iż 
radny ma obowiązek przynależeć do dwóch stałych Komisji, radna Maria Malec wyraziła wolę udziału 
w pracach Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Staszowie. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały 
uważa się za zasadne. 
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