
UCHWAŁA NR II.17.2018
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 7 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale  nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Biała  ( Dz. Urz. Woj. Opolskiego  poz. 1190, z 2013 r. poz. 253, z 2014 r. poz.2073 , z 2015 r. 
poz.2170 , z 2016 r. poz.2433 oraz z 2018 r. poz.1603 i 2850) wprowadza się następujące zmiany:

1) w  §17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wiceprzewodniczący Rady;”;

2) w § 19 ust. 1i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na 
pierwszej sesji.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady dokonuje się w trybie określonym ustawą 
o samorządzie gminnym, z nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych.”;

3) w § 20 skreśla się wyraz „ wyznaczony”,

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub 
Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na najbliższej sesji dokona wyboru na 
wakujące stanowisko.”;

5) w § 28 uchyla się ust. 3 ,

6) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczący Rady lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady  w terminie co 
najmniej  7 dni przed terminem sesji zawiadamia radnych o zwołaniu sesji załączając porządek obrad 
i przedkładając projekty uchwał czy inne materiały będące przedmiotem obrad.”;

7) § 113 uchyla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
Przewodnicząca Rady

Sabina Gorek

1) Zm. 1000, 1349 i 1432
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