
UCHWAŁA NR XI/ 69/ 2019 
RADY M I E J S K I E J W SZYDŁOWIE 

z dnia 26 lipca 2019r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Miasta i Gminy Szydłów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr I I I / 8/ 2018 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Szydłów wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 36 Statutu otrzymuje brzmienie: "1 . Uchwały zapadają w drodze jawnego głosowania, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 

2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad. 

3. Głosowanie jawne przeprowadza się przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych. Za głosy oddane uznaje się 
te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymuję się". Imienny wykaz z głosowania jawnego 
z wykorzystaniem urządzenia do liczenia głosów stanowi załącznik do protokołu z sesji. 

4. O wyniku głosowania decydują wskazania elektronicznego systemu głosowania. W przypadku równej 
liczby głosów "za" i "przeciw" głosowanie powtarza się. 

5. Głosowanie jawne imienne w przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania za pomocą urządzenia 
umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych nie jest możliwe z przyczyn 
technicznych - przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym są wyczytywani 
przez Przewodniczącego, który dokonuje na liście imiennego głosowania adnotacji "za", "przeciw", "wstrzymał 
się od głosu" przy nazwisku radnego. Przewodniczący sumuje głosy i porównując z listą radnych obecnych na 
sesji oraz ustawowym składem Rady ogłasza wyniki głosownia i nakazuje odnotowanie wyników w protokole 
sesji. 

6. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w BIP i na stronie internetowej gminy oraz wykłada się do wglądu w biurze Rady Miejskiej 
w Szydłowie." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 3 . Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XI/ 69/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 lipca 2019 r. 
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szydłów 

Proponowana zmiana statutu Miasta i Gminy Szydłów dokonywana jest 
w oparciu o wytyk organu nadzoru jakim jest Wojewoda Świętokrzyski, który uznał iż 
zapisy § 36 uchwalonego Uchwałą Nr III/ 8/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 14 
grudnia 2018 r. Statutu Gminy są „...zbyt enigmatyczne". 

Proponowane zmiany treści § 36 precyzują te zapisy statutu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


