
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr 90 – 12798 –         Poz. 1829 

 
 

 
Poz. 1829 

 
UCHWAŁA NR XXV/141/05 

Rady Gminy Bielice 
z dnia 28 września 2005 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice. 

 
 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1442) Rada Gminy uchwala, co na- 
stępuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XIII/85/04 Rady Gminy Bielice w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielice wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 

w § 24 dodaje się ust. 7 do 10 w brzmieniu: 

„7. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad, miejsce dzień i godzinę sesji. O sesji 
powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad zawiadomieniem zawierającym dane o 
miejscu i czasie rozpoczęcia sesji oraz porządku obrad z projektami uchwał. Przewodniczący Rady zawia- 
damia sołtysów gminy Bielice o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji oraz porządku obrad. 

8. Materiały związane z przedmiotem sesji wyłożone są w biurze Rady na 7 dni przed terminem sesji. 
Materiały na sesję, której przedmiotem jest uchwalenie budżetu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykona- 
nia budżetu doręcza się radnym co najmniej 14 dni przed dniem sesji. 

9. W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa w ust. 7 i 8 Rada może podjąć uchwałę o odro- 
czeniu sesji i wyznacza jej nowy termin. Wnioski o odroczenie sesji mogą zgłaszać radni, komisje tylko na 
początku obrad po stwierdzeniu prawomocności obrad. 

10. Zawiadomienie o sesji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia na ta- 
blicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.”; 
w § 29 ust. 3 pkt 5 otrzymuje oznaczenie pkt 6, a pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz- 

twa Zachodniopomorskiego. 
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