
UCHWAŁA NR XXVI/155/ 2020 
RADY M I E J S K I E J W SZYDŁOWIE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/146/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 września 2020 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian 

statutów jednostek pomocniczych Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr X X I V / 146/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek 
pomocniczych Gminy Szydłów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 3409) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie do dnia 31 maja 2021 r.". 

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

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, a także na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szydłów oraz jednostek pomocniczych Gminy. 

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

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

Katarzyna Skuza 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI/ 155/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/ 146/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie 
z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 

w celu uzyskania opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy 
Szydłów 

Uzasadnieniem do podjęcia przedmiotowej uchwały, której zadaniem jest 
wydłużenie terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania 
opinii dotyczących zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Szydłów jest 
utrzymująca się w Polsce sytuacja epidemiczna spowodowana rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzjami rządu dotyczącymi przeciwdziałaniu 
w rozprzestrzenianiu się choroby. Spowodowało to, iż obecnie funkcjonują istotne 
ograniczenia w życiu społecznym, co skutecznie ogranicza możliwości organizowania 
między innymi zebrań wiejskich, na których omawiano by z mieszkańcami sołectw 
projekt zmian statutu sołectwa. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


