
UCHWAŁA NR XXXIV/379/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z § 80 
Statutu Gminy i Miasta stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku 
w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. 
poz. 4701),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/58/2003 
z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 oznaczenie organu promulgacyjnego: „(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)” zastępuje 
się oznaczeniem organu promulgacyjnego: „(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)”,

2) § 60 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 60. 1. Burmistrz zapewnia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji publicznej 
o działalności organów gminy, w szczególności poprzez:

1) zamieszczanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czerwionka-
leszczyny.pl ,

2) zamieszczanie informacji na stronie promocyjnej gminy www.czerwionka-leszczyny.pl ,

3) wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz na terenie gminy.

2. Protokoły z  sesji Rady, uchwały Rady, protokoły z posiedzeń Komisji oraz zarządzenia 
Burmistrza dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. Dokumenty urzędowe związane z realizacją zadań publicznych przez Radę i Burmistrza, które 
nie zostały udostępnione  w inny sposób, a w szczególności w sposób, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 1, udostępnia się w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz w jednostkach 
organizacyjnych gminy, zgodnie z zakresem ich działania, w dniach i godzinach ich pracy.”;

3) § 62 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 62. 

Dokumenty związane z realizacją przez gminę zadań publicznych udostępniają osoby wyznaczone 
przez Burmistrza.”;

4) § 63 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 63. 

Udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 60 ust. 3 odbywa się w obecności wyznaczonego 
pracownika Urzędu lub wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej gminy 
z uwzględnieniem ograniczeń w dostępie do informacji publicznej wynikających z przepisów 
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.”;

5) § 64 - uchyla się.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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