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z dnia  18 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR III.37.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na 
kadencję 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.1) ) oraz § 30 statutów sołectw uchwalonych uchwałami Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 30 marca 2010r. od Nr XXXI/335/10 do Nr XXXI/363/10 oraz uchwałą Nr XXXI.354.2014 z dnia 
27 czerwca 2014r. ( Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 57od poz. 747 do poz. 761 i Nr 58 od poz. 764 do poz. 777 oraz 
z 2014 r. poz. 1684 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 
2018-2023.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na terenie sołectw.

1) Zm. 1000, 1349 i 1432
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem § 30 ust.1 statutów jednostek pomocniczych Gminy Biała wybory sołtysa i rady sołeckiej
zarządza Rada Miejska w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Miejskiej. Zasady i tryb
przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej określają statuty poszczególnych sołectw. W związku
z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich przedstawia się Wysokiej Radzie powyższy projekt uchwały.

Sporządziła:

G. Prokopowicz

inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Biała, dnia 12 grudnia 2018 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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