
- projekt - 

Uchwała Nr IX/…/2019 

RADY GMINY PIEKOSZÓW 

z dnia ... grudnia 2019r. 

 

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej  

Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019r. poz.506 ze zm.) § 56 ust.2 Statutu Gminy Piekoszów uchwalonego uchwałą Nr LIX/321/2010 

z dnia 31 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 204, poz. 2015 ze zm.) Rada Gminy 

Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie: 

1) ……………………………………………………………………….. 

2) ………………………………………………………………………... 

3) ………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………… 

§2. Zadaniem Komisji Statutowej będzie opracowanie projektów nowych Statutów Sołectw Gminy 

Piekoszów, które przedstawione będą do konsultacji z mieszkańcami a następnie uchwalone. 

§3. Komisja Statutowa w swej działalności stosuje odpowiednio postanowienia rozdziała 6  Statutu 

Gminy Piekoszów dotyczące Komisji Rady. 

§4. Komisja Statutowa powołana zostaje na czas niezbędny do dokonania czynności określonych w §2 

i ulega rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia nowych Statutów Sołectw w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Sporządziła:  

G. Tatar – Sekretarz Gminy 

03.12.2019r. 

Akceptacja prawna: 

M. Merta – adwokat 

03.12.2019r. 

 

Zatwierdził: 

Z. Piątek – Wójt 

04.12.2019r.  

 

  



Uzasadnienie  

do uchwały Nr …./…./2019 z dnia …… 2019r. w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej 

 

 Przepis art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wskazuje, że do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy określenie organizacji i zakresu działania jednostki 

pomocniczej (sołectwa) w odrębnym statucie, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.      

            Natomiast przepis art. 21 ust.1 ustawy samorządowej daje radzie uprawnienie do powoływania 

ze swego grona doraźnych komisji do określonych zadań, ustalając przedmiot działania i skład 

osobowy. 

 Statut Gminy Piekoszów w § 56 ust.2 wskazuje, że uchwała o powołaniu komisji doraźnej 

powinna oprócz składu osobowego zawierać cel, tryb i zasady działania, a także postanowienia o jej 

rozwiązaniu. 

 Zachodzi potrzeba opracowania nowych statutów dla sołectw Gminy Piekoszów z powodu 

stwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wydanych wyrokach w miesiącu 

październiku i listopadzie 2019 r. - nieważności uchwał Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 

2005r. dotyczących uchwalenia statutów poszczególnych sołectw Gminy Piekoszów (sygn. akt II 

SA/Ke 576/19, 579/2019, 582/ 2019  i pozostałe)   – dlatego też zasadne jest powołanie doraźnej 

komisji, której zadaniem będzie opracowanie projektu Statutu sołectw, który w pierwszej kolejności 

poddany będzie konsultacjom z mieszkańcami w oparciu o postanowienia uchwały Nr XV/108/2019 

Rady Gminy Piekoszów z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z 2019r. poz. 4000), a następnie po przeprowadzonych konsultacjach uchwalenie 

nowych Statutów dla wszystkich sołectw Gminy Piekoszów. 

 

 

 


