UCHWAŁA NR VI/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 4 marca 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art.40 ust.1 i 2 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. W Statucie gminy Sędziszów przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr I/3/2003 z dnia 20
lutego 2003 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale I „ Postanowienia ogólne ” dodaje się § 5a o treści: „§ 5a. Organy gminy
w swojej działalności oraz korespondencji urzędowej posługują się nazewnictwem oraz
pieczęciami urzędowymi jak niżej:
1)w sprawach należących do kompetencji organu stanowiącego: nagłówkowa : Rada Miejska
w Sędziszowie ul. Dworcowa 20 28-340 Sędziszów podpisowe : Przewodniczący Rady
Miejskiej ……………………… (imię i nazwisko) V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
……………………… (imię i nazwisko)
2)w sprawach należących do kompetencji organu wykonawczego gminy nagłówkowa :
Burmistrz Sędziszowa ul. Dworcowa 20 28-340 Sędziszów podpisowe : Burmistrz
Sędziszowa ……………………. (imię i nazwisko) Burmistrz ……………………. (imię
i nazwisko)
3)okrągła pieczęć urzędowa (herbowa) używana przez oba organy gminy, o średnicy 35 mm
z herbem gminy w środku i napisem w otoku.”Gmina Sędziszów” lub „Burmistrz
Sędziszowa”
2. W Rozdziale IV „ Tryb pracy Rady ” pkt.4 „ Przebieg sesji ” dodaje się § 59a o treści: „§
59a.1. Protokoły z sesji otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery rzymskie od „I” łamanymi
ukośnikami przez rok w pełnym oznaczeniu np. „2011”.
3. W Rozdziale IV. „ Tryb pracy Rady ” pkt.5 „ Uchwały” w § 63 dodaje się pkt.3 o treści:
„§ 63.3. Uchwały otrzymują w ciągu kadencji jednolitą narastającą numerację składającą się
z numeru sesji oznaczonej cyfrą rzymską, kolejną podjętą uchwałę oznaczoną liczbą arabską
i dany rok w pełnym oznaczeniu. Przykładowe oznaczenie uchwały: „V/13/2011” oznacza piątą
sesję Rady danej kadencji, podjętą uchwałę 13 od początku kadencji, którą podjęto w 2011 roku.
§ 2. W załączniku Nr 4 do Statutu Gminy Sędziszów pn. WYKAZ GMINNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, 1. w pkt.1 ppkt.3) „Szkoły i Przedszkola” skreśla się
nazwę określoną w tiret 6 „Szkoła Podstawowa w Zielonkach” 2. w pkt. 1 dodaje się ppkt.4)
„Ośrodek Sportu i Rekreacji”
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
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Uzasadnienie
W dniu 20 stycznia 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku
Nr 14 poz.67). Nowy akt prawny nie reguluje zagadnień nazewnictwa organów gminy i wzorów
pieczęci nagłówkowych oraz podpisowych. Podobnie nie określa oznaczenia sesji i uchwał, które
stanowią dokumenty archiwalne. Na zapytania w powyższej sprawie ustawodawca udziela
odpowiedzi, że powyższa kwestia winna być uregulowana wewnętrznie tj. w tym zakresie
odpowiednio w Statucie Gminy. Z dniem 31 sierpnia 2009 roku zlikwidowano Szkołę
Podstawową w Zielonkach, która była dotychczas wymieniona w załączniku Nr 4 do Statutu
Gminy jako jedna z jednostek organizacyjnych gminy. Podobnie z dniem 01 września 2010 roku
Rada Miejska utworzyła nową jednostkę organizacyjną gminy "Ośrodek Sportu i Rekreacji"
a załącznik Nr 4 jej nie uwzgędniał. Z tych względów należało dokonać zmian jak w treści
uchwały.
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