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 Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Robert  Roden, który stwierdził, że o obradach sesji uczestniczy 15  radnych  na ustawowy 

skład rady 15 radnych.   Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie powitał 

wszystkich zebranych na sesji : zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w załączeniu 

do protokołu. 

Sesja rozpoczęła  się o godz. 1000 i trwała do godz. 1040. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że II  sesja  została zwołana   na podstawie 

postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie 

zwołania sesji w celu złożenia ślubowania nowo wybranego Burmistrza Białej.  Zaznaczył, że 

porządek obrad sesji również został ustalony  przez Komisarz Wyborczego i przedstawia się 

następująco: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Białej 

3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Białej 

4. Zakończenie obrad sesji rady. 

 

Ad 2/ 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Pani Monika Zając wręczyła 

Burmistrzowi Białej zaświadczenie o wyborze Burmistrza Białej. 

 

Obecny na sesji Burmistrz Arnold Hindera złożył gratulacje nowo wybranemu Burmistrzowi 

Edwardowi Plicko. 

 

Ad 3/ 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Pan Robert  Roden  poinformował Wysoką 

Radę, że w chwili obecnej nastąpi złożenie ślubowania nowo wybranego Burmistrza Białej na 

kadencję 2010-2014 

Pan Edward  Plicko po powstaniu  złożył ślubowanie następującej treści :                                     

 „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy,  uroczyście ślubuję , że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców  gminy. Tak mi dopomóż Bóg. ” 
 

Po złożeniu  ślubowania Przewodniczący Rady Robert Roden  stwierdził, że zgodnie z art.29a 

ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. z późn. zmianami  Burmistrz  Edward 

Plicko objął obowiązki burmistrza z chwilą złożenia ślubowania wobec rady. 

 

Przewodniczący Rady Robert Roden złożył  gratulacje Burmistrzowi Białej w związku z 

wyborem.  

Następnie Burmistrz Białej Edward Plicko złożył słowa podziękowania za wybór i zaufanie.  

 

Przewodniczący rady zamknął obrady II sesji Rady Miejskiej w Białej 

 

    Protokołowała                                                                   Przewodniczący Rady  

 

Gabriela Prokopowicz                                                                 Robert  Roden 



 

 

WYCIĄG 

z protokół nr II/2014 

Sesji Rady Miejskiej w Białej 

odbytej w dniu 8 grudnia  2014r. 

 

 

 

 Obrady II Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej      

w Białej Robert  Roden, który stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15  radnych  na 

ustawowy skład rady 15 radnych.   Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Następnie 

powitał wszystkich zebranych na sesji : zaproszonych gości  i sołtysów. Listy obecności w 

załączeniu do protokołu. 

Sesja rozpoczęła  się o godz. 1000 i trwała do godz. 1040. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że II  sesja  została zwołana   na podstawie 

postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie 

zwołania sesji w celu złożenia ślubowania nowo wybranego Burmistrza Białej.  Zaznaczył, że 

porządek obrad sesji również został ustalony  przez Komisarz Wyborczego i przedstawia się 

następująco: 

 

1. Otwarcie sesji 

2. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Białej 

3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Białej 

4. Zakończenie obrad sesji rady. 

 

Ad 2/ 

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej Pani Monika Zając wręczyła 

Burmistrzowi Białej zaświadczenie o wyborze Burmistrza Białej. 

 

Ad 3/ 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej Pan Robert  Roden  poinformował Wysoką 

Radę, że w chwili obecnej nastąpi złożenie ślubowania nowo wybranego Burmistrza Białej na 

kadencję 2010-2014 

Pan Edward Plicko po powstaniu złożył ślubowanie następującej treści:                                     

 „Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy,  uroczyście ślubuję , że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców  gminy. Tak mi dopomóż Bóg. ” 
 

Po złożeniu  ślubowania Przewodniczący Rady Robert Roden  stwierdził, że zgodnie z art.29a 

ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. z późn. zmianami  Burmistrz  Edward 

Plicko objął obowiązki burmistrza z chwilą złożenia ślubowania wobec rady. 
 

 

                                                                                                                          Za zgodność z treścią protokołu 

 

 

 

Biała, dnia 9 grudnia 2014r.  


