
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/246/2013 

RADY GMINY WIEPRZ 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę Nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Wieprz. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 1, art.22, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j.  Dz.U. z 2013 r., poz.594) Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1. W Statucie Gminy Wieprz zatwierdzonym uchwałą nr V/25/2003 Rady Gminy Wieprz z dnia 

30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieprz (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 

Nr 219 poz. 2663 z 2003 roku) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 25 ust. 2  otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego 

i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni 

od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję rady gminy w celu wyboru przewodniczącego, 

zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7  dni po upływie terminu, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym.” 

2) § 28 otrzymuje brzmienie:  

„§ 28.  

1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający 

w ciągu 7  dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju. 

2. Czynności związane ze zwołaniem I sesji obejmują:  

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady, 

2) przygotowanie porządku obrad, 

3) dokonanie otwarcia sesji, 

4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem radnemu. 

3. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady:  

1) radni składają ślubowanie, 

2) wybiera się Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących. 

4. Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 

5. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 

¼ ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 4. 

6. Funkcji określonych w ust. 3  pkt. 2  nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieprz.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Wieprz 

Mieczysław Żyła 
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