Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 604/20
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 24 września 2020 r.
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
z dnia .................... r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 8 maja 2003 roku
w sprawie Statutu Sołectwa Bibiela
Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) , po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - na wniosek Burmistrza Miasta
Miasteczko Śląskie
Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:
§ 1.
W uchwale nr VIII/75/03 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie Statutu Sołectwa
Bibiela wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale II § 10 ust. 1 skreśla się zapis:
"Kadencja Zebrania Wiejskiego i Sołtysa trwa cztery lata i upływa z końcem roku kalendarzowego, w którym
kończy się kadencja Rady Miejskiej."
nadając mu nowe brzmienie:
"Kadencja Zebrania Wiejskiego i Sołtysa trwa 5 lat i upływa wraz z końcem kadencji Rady Miejskiej"
2. W Rozdziale III § 15. ust. 2 skreśla się zapis:
„Jeżeli Zebranie Wiejskie nie spełnia wymogów określonych w pkt 1, zwołujący zarządza odbycie następnego
zebrania w ciągu 7 kolejnych dni.”
nadając mu nowe brzmienie:
„Jeżeli Zebranie Wiejskie nie spełnia wymogów określonych w pkt 1, zwołujący zarządza odbycie następnego
zebrania, nie wcześniej niż po upływie 15 minut w drugim terminie, które jest ważne bez względu na liczbę
uczestników uprawnionych do głosowania”.
§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w drodze obwieszczeń na
tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego, w Sołectwie Bibiela oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

z up. Burmistrza
Sekretarz
Martyna Nocoń
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