
UCHWAŁA NR LI/412/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu 
osobowego 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz § 28 ust. 1 uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. 
w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2018 r., poz. 3830) zmienionej uchwałą nr 
XV/127/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 
LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie statutu Miasta i Gminy 
Staszów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r., poz. 3759), Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Powołuje się doraźną Komisję Statutową w następującym składzie: 

1) Piotr Kasperkiewicz; 

2) Zbigniew Wojciechowski; 

3) Anna Karasińska; 

4) Jacek Piwowarski; 

5) Dominik Rożek; 

6) Tomasz Klimek; 

7) Hubert Gawłowicz. 

§ 2.  

Przedmiotem działania doraźnej Komisji Statutowej będzie: 

1) wypracowanie stanowiska w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
stwierdzającym nieważność w całości 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, a w tym  zaproponowanie 
dalszych działań wraz z opracowaniem projektów uchwał Rady Miejskiej w Staszowie uwzględniających 
zaproponowane działania, zwanych dalej projektami uchwał; 

2) zebranie wniosków i uwag do projektów uchwał od Radnych Rady Miejskiej w Staszowie, od Burmistrza 
Miasta i Gminy Staszów oraz mieszkańców danego sołectwa albo osiedla (w związku z przeprowadzonymi 
z tymi mieszkańcami konsultacjami); 

3) opiniowanie zebranych wniosków i uwag do projektów uchwał; 

4) przedłożenie Radzie Miejskiej w Staszowie projektów uchwał wraz z opiniami, co do zebranych wniosków 
i uwag dot. w/w projektów uchwał. 

§ 3.  

Komisja Statutowa zakończy działalność nie później niż do dnia 30 listopada 2021 r. i w tym terminie 
przedłoży Radzie Miejskiej w Staszowie projekty uchwał wraz z opiniami, o których mowa § 2 pkt 4 niniejszej 
uchwały. 
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§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

 
 

Ireneusz Kwiecjasz 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, 
ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Z kolei § 28 ust. 1 uchwały Nr LXXIV/579/18 Rady 
Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Św. 
z 2018 r., poz. 3830) zmienionej uchwałą nr XV/127/2019 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23 września 
2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/579/18 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 listopada 
2018 roku w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów (Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r., poz. 3759) stanowi, iż 
Rada może powoływać komisje doraźne do określonych zadań. 

Rada Miejska w Staszowie Uchwałą nr VI/46/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów 
sołectw i osiedli Miasta i Gminy Staszów nadała statuty jednostkom pomocniczym gminy Staszów. Skargę na 
w/w uchwałę złożył Prokurator Rejonowy w Staszowie, podnosząc zarzut istotnego naruszenia 
art. 35 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. u. z 2001 r., nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), poprzez niepoddanie projektu statutu sołectw i osiedli Miasta i Gminy Staszów społecznym 
konsultacjom z mieszkańcami tych sołectw i osiedli w sposób, który powinien zostać uprzednio określony 
w uchwale rady gminy, regulującej zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. 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, co wywołuje skutki od chwili jej podjęcia. W związku z ww. 
wyrokiem zachodzi konieczność powołania Komisji Statutowej, która zajmie się wypracowaniem stanowiska 
i przedstawieniem dalszych działań w zaistniałej sprawie. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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