
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czenv iouka-i.eszczynY

Zarzqdzenie Nr 427118
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 24 wrze6nia 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkafcami w przedmiocie
projekt6w uchwal w sprawie zmian statut6w jednostek pomocniczych

Gminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny

Na podstawie art. 5 a ust. 1i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z p62n. zm.) oraz S 1

ust. 1, $ 2ust.2, S 3 pkt2, S4, $ 6 ust. 1pkt2 i5, ust.2 pkt l uchwaty
Nr XXll/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. z 2016 r., poz. 2969
zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
1. Przeprowadzi6 konsultacje spoleczne projekt6w uchwal w sprawie zmiany

statut6w jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerurrionka-Leszczyny, kt6re
stanowiq zalqczniki od nr 1 do nr 13, do niniejszego Zarzqdzenia.

2. Konsultacje spoleczne odbywad siq bqdq w formie wytozenia w siedzibie Urzqdu
Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny iw budynku Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego w Czerwionce-Leszczynach otaz informacji na stronie
internetowej Gm iny i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

3. Konsultacje obejmujq, odrgbnle dla ka2dego projektu uchwaly w sprawie zmian
statutu, jednostki pomocnicze: Belk, Ksiq2enice, Stanowice, Szczejkowice,
Przegqdza, Palowice, Czuch6w, Dgbierlsko, Czerwionka Centrum, Czerwionka
Karolinka, Leszczyny Osiedle, Leszczyny Stare, Malenie.

4. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq mieszkancy jednostek
pomocniczych gminy.

5. Konsultacje przeprowadzane bgdq w dniach od 1 pa2dziernika 2018 roku
do 5 pa2dziernika 2018 roku, wedlug wykazu okreSlonego w ogloszeniu
o przeprowadzeniu konsultacji.

6. Punkty konsultacyjne mieszczq sig w siedzibie Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny i w budynku Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czeruvionce-Leszczynach, wedlug wykazu okre6lonego w ogloszeniu
o przeprowadzeniu konsultacji.

7. Konsultacje w formie informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny, przeprowadza siq poptzez umieszczenie
od l pa2dziernika 2018 roku do 5 pa2dziernika 2018 roku, na stronie
internetowej Gminy i Miasta projekt6w uchwal w sprawie zmiany statuiow
jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny waz
z ogtoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji iformularzem zgtaszania opinii.

8. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie przekazana w terminie do
9 paZdziernika 20'18 roku przez wywieszenie na tablicy ogloszerl Urzgdu Gminy
i Miasta oraz w formie elektronicznej na stronie BIP Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwion ka-Le szczy ny .



s2
Konsultacje spoleczne w sprawie o kt6rej mowa w g 1 ust. 1, bqdq polegac na
wyra2aniu opinii w sprawie bqdqcej przedmiotem konsultacji.

s3
Powolujq Zespol do spraw konsultacji w skladzie:

1) Alina Ku6ka,
2) Sylwia Gruszkiewicz.

s4
1. Ustalam tre56 ogloszenia o przeprowadzeniu konsultacji jak w zal4czniku N 14

do n iniejszego Zarzqdzenia.
2. Ustalam wzor formularza zglaszania opinii jak w zalqczniku nr 15 do niniejszego

Zarzqdzenia.
3. Ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji podaje siq do publicznej wiadomoSci

przez wywieszenie na tablicy ogloszeh Urzqdu Gminy i Miasta oraz w formie
elektronicznej na stronie BIP Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s5
Nadz6r nad wykonaniem Zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Biura Rady.

s6
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik fi 'l
do Zae1dzenia nr427l1E
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrvion ka-Leszczyny
z dnia 24 wrze6nia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../'l I

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Sotectwa Belk

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 t. konsultacji z mieszkancami
Solectvva Belk

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

sl
W statucie Sotectwa Belk, ktorego tres6 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XL/450/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Betk, wprowadza siQ nastQpulqce zmiany:

1) S 9 ust.2 otrzymuje nastQpujEce bzmienie:
,,s 9

2. Prawo udzialu w Zebraniu Wiejskim majq mieszkancy stale zamieszkali w soiectwie, wpisani
w rejestze wyborcow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

wyborczy."
2) $ 11 otrzymuje nastepujace bzmienie:

,,s 11

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal pzy obecnosci co najmniej 30

mieszkaitc6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkanc6w uprawnionych do glosowania mniejsza niz 30, to w6wczas w tym samym dniu
odbwa sie kolejne Zebranie Wiejskie, kt6re jest uprawnione do podejmowania uchwal jezeli

uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapadqE zwyklq wiQkszosciE glos6w os6b bioracych udzial w
Zebraniu."

3) $ 12 ust. 4 zdanie ostatnie skresla sie.
4) S 14 ust. '1 otrzymuje nastepujace brzmienie:

,,s 14

1. Obradom Zebtania przewodniczy Soitys, bEdZ inny przewodniczacy obrad wybrany przez

Zebrante zwykle wiekszosciq glosow. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczacego obrad wybiera Zebranie Wiejskie. Kandydatem nie moze byc wybrana
osoba, zamierzajqca kandydowac na stanowisko soltysa"

5) S 18 otzymuje nastQpujAce bzmienie:
,,s 18

1. W sklad Rady Soleckiej wchodzi sottys jako jej pzewodniczqcy o2z od 8 do 14 innych
czlonk6w.

2. Liczbe czlonk6w Rady Soleckiej, z zasttzezentem ust.1, okresla uchwala Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soleckie.j w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zastzezeniem ust.4, uzupelnia sktad rady.
4. Nie pzeprowadza sie wybor6w uzupelniajEcych, je2eli liczba czlonk6w Rady Soleckiej

nie spadnie poniaejT , nie liczac soltysa."



2.

$ 20 otzymuje nastgpujace bzmienie:

Soltys i Rada Solecka sq wybierani w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich,
w glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkaic6w
solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.
Spadek liczby uprawnionych bjorEcych udzial w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum
wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu kart do pzeprowadzenia pierwszego glosowania,
nie wplywa na waznoso wybor6w."
S 21 ust. 2 otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposr6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajE sposr6d siebie zwyklq wiQkszosciq
glosow przewodniczEcego i jego zastepce. Czlonkami komisji nie mogq by6 osoby
kandydujqce do funkcji soltysa lub czlonka Rady Soleckiej."

8) S 21 ust. 6 otrzymuje nastepujQce brzmienie:
,,s 21

6. Karty do glosowania wydaje siQ uprawnionym biorqcym udzial w Zebraniu Wiejskim,
za okazaniem dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem
uprawnionego na liscie obecnosci. Glosy oddaje sie do lednej urny w obecno6ci co najmniej
dw6ch czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczqcego lub jego zastgpcy."

9) S 23 otrzymuje nastepu.iEce bzmienie:
,,s 23

'1. Sottysem zostaje wybrany kandydat, kt6ry uzyskal najwiqkszq liczbQ waznie oddanych
glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydat6w otzyma tQ samq liczbg glos6w, pzeprowadza
siQ glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychze kandydat6w.

2. Czlo^kami Rady Soleckiej zostajq wybrani kandydaci, ktorzy uzyskajq kolejno najwiekszq
liczbe waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiQcej kandydat6vr' otrzyma te sama liczbg
glos6w, a przekroczony zostanie limjt skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMaza sie z ograniczenjem do tychze kandydat6w, a2 do wylonienia ustalonej
liczby czlonkow Rady Soleckiej.

3. Jezeli w wyniku glosowania nie zostanE obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Soleckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, przeprowadza sie dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
uprzednio kandydatami, az do pelnej obsady miejsc."

10) S 24 otzymu.je nastepujqce brzmienie:
,,s 24

Kadencja Soltysa i Rady Soleckiej trwa 5 lat i rozpoczyna si? od 1 stycznia roku nastepujqcego po
roku, w kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzii w ostatnich tzech
miesiqcach roku, w kt6rym up{ywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastrzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.
11) $ 26 ust. 1 otrzymuje nastepu.jace brzmienie:

,,s 26

'1 . Soltys i czlonkowie Rady Soleckiej mogEzlozye rezygnaqq ze sprawowanej funkcji."
12) $ 27 ust. 'l otrzymuje nastqpujqce bzmienie:

,,s 27

1. Mandat Soltysa bEdZ czlonka Rady So{eckiej wygasa w nastepujqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne przestQpstwo Scigane z oskarzenia

publicznego,
- Smierci,
- zloaenia rezygnaqi -z uplywem 30 dni od daty zlozenia cswiadczenla w trybie par.26 ust.2."
13) S 32 otrzymule nastQpujEce brzmienie:

,,s 32

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek
Zebrania Wiejskiego."

14) S 33 uchyli6.

o)
,,s 20

1.

7)
,,s 21



s2
Kadencja Sottysa i Rady Soleckiej, wybranych w 2020 roku liczy siQ od dnia wyboru do konca 2025
roku.

s3
Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojewodztwa Slaskiego.
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Zalqcznik N 2
do zarz4dzenia m 427118
Burmistza Gminy i Miasta
Czenivion ka-Leszczyny
z dnia 24 wrzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchurala Nr .............../1 8

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Solectwa Ksiqienice

Na podstawie art.35 ust. 1 i 3 otaz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po pzeprowadzeniu w dniach I - 5 pa2dzienika 2018 t. konsultacji z mieszkancami
Solectwa Ksiqzenice

Rada Mieiska uchwala, co nastepuje:

sl
W statucie Solectwa KsiEzenice, kt6rego tres6 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr xL/451/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Ksiqzenice, wprowadza siq nastQpujqce
zmiany:

'l) $ 9 ust.2 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:
,,s 9

2. Ptawo udzialu w Zebraniu Wejskim majA mieszkancy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w re.Jestrze wyborcow zgodnie z przepisami usiawy z dnia 5 stycznia 201 1 r. Kodeks
wyborczy."

2) S 11 otzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 11

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal przy obecnosci co najmniej
30 mieszkaic6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu WieJskim uczestniczy liczba
mieszkanc6w uprawnionych do glosowania mniejsza niz 30, to w6wczas w tym samym dniu
odbywa sie kolejne Zebranie Wiejskie, kt6re.jest uprawnione do podejmowania uchwal jezeli
uczestniczy w nim co nalmniej 15 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zebtania Wiejskiego zapadEE zwyklq wiQkszosciq glos6w osOb bioracych udzial
w Zebraniu."

3) S 12 ust.4 zdanie ostatnie skresla siQ.
4) $ 14 ust. 1 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:

,,s 14

1. Obradom Zebrania pzewodniczy Soltys, bedz inny pzewodniczEcy obrad wybrcny pzez
Zebrante zwyklE wiekszo6cie glos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczacego obrad wybiera Zebranie Wiejskie."

5) $ 18 otrzymuje nastQpujqce bzmienie:
,,s 18

1. W sklad Rady Soleckiej wchodzi soltys jako jej pzewodniczacy otaz od 8 do 14 innych
czlonkow.

2. Liczbe czlonkow Rady Soleckiej, z zastrzezeniem ust.'1, okresla uchwalE Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soleckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zastze2eniem ust.4, uzupelnia sklad rady.
4. Nie przeprowadza si9 wybor6w uzupelniajqcych, jezeli liczba czlonkow Rady Soleckiej

nie spadnie ponizq7, nie liczqc soltysa."
6) S 20 ust. 2 oltzymuje nastepujqce bzmienie:

,,s 20

2. Rade Soleckq wybiera sig w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w



glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, zgloszonych pzez
mieszkancow solectwa uprawnionych do udzialu w zebraniu Wiejskim, na Zebraniu Wiejskim
pieMszym po wyborach soltysa".

7) W S 20 dodaje sie ust. 3
,,s 20

3. W pzypadku o kt6rym mowa w ust. 2, spadek liczby uprawnionych biorEcych udzial
w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu kart
do peeprowadzenia pieMszego glosowania, nie wplywa na waznosc wybor6w."

8) S 21 ust. 2 otrzymuje nast?pujEce bemienie:
,,s 21

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposr6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierEq sposr6d siebie zwyklE wiekszoscia
glos6w przewodniczecego i jego zastQpcQ. Czlonkami komisji nie mogE by6 osoby
kandydujqce do funkcji czlonka Rady Soleckiej."

9) S 21 ust. 6 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 21

6. Karty do glosowania wydaje sie uprawnionym biorqcym udzial w Zebraniu Wiejskim,
za okazaniem dokumentu tozsamosci (ze zdjQciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem
uprawnionego na liscie obecnosci. Glosy oddaje siQ do jednej urny w obecnosci co najmniej
dwoch czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym pzewodniczecego lub jego zastepcy."

10) S 23 otzymule nastqpujqce bzmienie:
,,s 23

1. Czlonkami Rady SoteckieJ zosta.ia wybrani kandydaci, kt6rzy uzyskaja kolejno najwieksza
liczbq wa2nie oddanych glos6w. Je2eli dw6ch lub wiqcej kandydat6w otrzyma te sama liczbQ
glos6w, a przekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie powtarza sie z ograniczeniem do tychze kandydat6w, a2 do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soleckiej.

2. Jeaeli w wyniku glosowania nie zostanE obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Soteckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, przeprowadza sie dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
uprzednio kandydatami, a2 do pelnej obsady miejsc."

1 1) S 24 otrzymuje nastqpuJqce bzmienie:
,,s 24

Kadencja Soltysa i Rady Soleckiej trwa 5 lat i rczpoczyna sig od 1 stycznia roku nastepujqcego po
roku, w kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy pzeprowadzic w ostatnich trzech
miesiacach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

ipodlega zastosowaniu z zastrzeaeniem S 3 niniejszej uchwaly.
12) S 26 ust. I otrzymu.ie nastQpujqce brzmienie:

,,s 25

1 . Sottys i czlonkowie Rady Soteckiej mogq zlo2yc rezygnacjQ ze sprawowanej funkcji."
13) S 27 ust. 1 otrzymuje nastepujEce brzmienie:

,,s 27

1. Mandat Soltysa badz cztonka Rady Soteckiej wygasa w nastepujEcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne pzestgpstwo Scigane z oskarzenia

publicznego,
- Smierci,
- zloaenia rczygnacji - z uptnvem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
'14) S 32 otrzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 32

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek
Zebrania Wiejskiego."

15) S 33 uchyli6.



s2
w ordynacji wyborczej, ktorg tres6 stanowi zalqcznik nr 2 do statutu solectwa Ksiqzenice,

wprowadza siQ nastepujqce zmiany:

1) S 7 ottzymuje nastepujace brzmienie:
,,s 7

Wybory nalezy pzeprowadzii w ostatnich tzech miesiAcach roku, w kt6rym uplywa
kadencja."

2) S 11 ust. 2 otrzymu.ie nastepujqce bzmienie:
,,s 11

2. Miejska Komisja powotuje Obwodowa KomisjQ najp62niej w 20 dniu pzed dniem wybor6w,
ustalajqc sklad osobowy w liczbie do 6 czlonk6w, sposrod os6b zgloszonych pzez
kandydat6w na Sottysa oraz zgloszonych przez Burmistza Gminy i Miasta. W pzypadku
wiekszej ni2 6 liczby zgloszen, wyb6r nastepuje w drodze losowania."

3) S 14 otzymuje nastQpuJEce bzmienie:
,,s 14
W sklad Komisji Wyborczej wchodzq: przewodniczqcy, zastQpca pzewodniczqcego oraz

czlonkowie."

s3
Kadenc.ia Sottysa i Rady Soleckiej, wybranych w 2020 roku liczy sie od dnia wyboru do konca 2025
roku.

s4
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s5
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Slaskiego.
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Zahcznik nr 3
do Zazqdzenia fi 427118
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 24 wrzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../'l 8

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Solectwa Palowice

Na podstawie art. 35 ust. 1i 3 o@z art.40 ust. 2 pkt'l iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozedzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisli
Statutowej, po pzeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pa2dziernika 2018 r. konsultacji z mjeszkancami
Solectwa Palowice

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1

W statucie Solectwa Palowice, ktorego tre66 stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XL/452l09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Palowice, wprowadza siQ nastQpujEce
zmiany:

1) S I ust.2 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:
,,s 9

2. Ptawo udzialu w Zebraniu Wiejskim majE mieszkaicy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w rejestee wyborcow zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

2) S 11 otzymuje nastgpujEce brzmienie:
,,s 11

1. Zebrunie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal przy obecnosci co najmniej 30
mieszkahc6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkancow uprawnionych do glosowania mniejsza niz 30, to wowczas w tym samym dniu
odbywa sie kolejne Zebranie Wiejskie, kt6re jest uprawnione do podejmowania uchwal.jezeli
uczestniczy w nim co najmniej '15 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaty Zebtania Wiejskiego zapad4q zwykla wiekszoscia glos6w os6b bioracych udzial w
Zebraniu."

3) S 12 ust. 4 zdanie ostatnie skresla siQ.
4) $ 14 ust. 1 otzymuje nastepujEce brzmienie:

,,s 14

1. Obradom Zebania przewodniczy Soltys, bqdz inny przewodniczqcy obrad wyb.any ptzez
Zeb.anie zwyklq wiqkszoSciq glos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
pzewodniczqcego obrad wybiera Zebranae Wiejskie. Kandydatem nie mo2e bye wybrana
osoba, zamiezajqca kandydowac na stanowisko soltysa"

5) S '18 otzymuje nastepujace bzmienie:
,,s 18

1. W sklad Rady Soteckiej wchodzi soltys jako jej pzewod niczEcy oraz od 8 do 14 innych
czlonk6w.

2. Liczbe czlonk6w Rady Soleckiej, z zastzezeniem ust.1 , okresla uchwa{e Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soleckiej w trakcje kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zaslrzezeniem ust.4, uzupelnia sklad rady.
4. Nie pzeprowadza siq wybor6w uzupe.lniajqcych, je2elj liczba czlonk6w Rady Soleckiej

nie spadnie ponizqT, nie liczqc sottysa."



6) S 20 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 20

'1. So.ltys i Rada Solecka sq wybierani w wyborach powszechnych, r6wnych, bezpo6rednich,
w glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydatow, ptzez mieszkanc6w
solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.

2. Spadek liczby uprawnionych biorqcych udzial w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum
wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu kart do peeprowadzenia pierwszego glosowania,
nie wplywa na waznosi wybor6w."

7) S 2'1 ust. 2 olrzymuje nastepujace bzmienje:
,,s 21

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposrod czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybieralq sposrod siebie zwykla wiekszoscia
glos6w przewodniczEcego i jego zastqpcq. Czlonkami komisji nie mogE by6 osoby
kandydu.jace do funkcji sottysa lub czlonka Rady Soleckiej."

8) S 21 ust.6 otrzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,s 21

6. Karty do glosowania wydaje sig uprawnionym biorEcym udzial w Zebraniu Wiejskim,
za okazaniem dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem
uprawnionego na li6cie obecno6ci. Glosy oddaje siq do jednej urny w obecno5ci co najmnieJ
dw6ch czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym pzewodniczacego lub jego zastgpcy."

9) S 23 otzymuje nastQpujqce bzmienie:
,,s 23

1. So.ltysem zostaje wybrany kandydat, kt6ry uzyskal najwiekszq liczbe waznie oddanych
glos6w. Jezeli dw6ch lub wigcej kandydat6w otrzyma tQ samE liczbe glos6w, pzeprowadza
sie glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tych2e kandydat6w.

2. Czlonkami Rady Soleckiej zostaja wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajq kolejno nalwiQkszE
liczbe waznie oddanych glos6w. Je2eli dw6ch lub wiecej kandydat6w otzyma tQ samq liczbe
glos6w, a przekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie powtaza siQ z ograniczeniem do tychze kandydat6w, a2 do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soleckiej.

3. Jezeli w wynjku glosowania nie zostanq obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Soteckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, przeprowadza sig dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
upruednio kandydatami, a2 do pelnej obsady miejsc."

10) S 24 otzymuje nastQpujqce brzmienie:
,,s 24

Kadencla Soltysa i Rady Soleckiej trwa 5 lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastepujqcego po
roku, w ktorym przeprowadzono wybory. Wybory nale2y przeprowadzic w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastzeaeniem S 2 ninie.jszej uchwaly
11) S 26 ust. 1 otzymuje nastQpujEce bzmienie:

,,s 26

1 . Sottys i czlonkowie Rady Soleckiej mogq zlozyd rezygnaqq ze sprawowanej funkc.ji."
12) S 27 ust. 1 otzymuje nastgpujqce bzmienie:

,,s 27

'1. Mandat Soltysa bedz czlonka Rady So.leckiej wygasa w nast?pujacych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umySlne pzestgpstwo Scigane z oskarzenia

publicznego,
- Smierci,
- zloaenia ezygnaqi - z uplywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
'13) S 32 otrzymuje nastepujEce brzmienie:

,,s 32

Zmiany statutu uchwala Rada Mrejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek
Zebrania Wiejskiego "

14) $ 33 uchylic.



s2
Kadencja Soitysa i Rady Soleckiej, wybranych w 2020 roku liczy siQ od dnia wyboru do konca 2025
roku.

s3
Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmisttzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojewodztwa Slqskiego.
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Zalqcznik fi 4
do Zazqdzenia n? 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 24 wrzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../18

Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Solectwa Przegqdza

Na podstawie art.35 ust. 1i3 otaz art.40 ust. 2 pkt 1iart.4'l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozEdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po pzeprowadzeniu w dniu w dniach 1 - 5 pa2dzienika 2018 r. konsultacji
z mieszkancami Solectwa Przegqdza

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

sl
W statucie Solectwa Pzegqdza, ktorego tre56 stanowi zalecznik do uchwaly Nr XU453/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Pzeggdza, wprowadza sie nastqpujqce
zmiany.

1) S 9 ust. 2 otzymuje nastepujace brzmienie:
,,s e

2. Pruwo udzialu w Zebraniu Wiejskim majq mieszkaricy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w rejestrze wyborc6w zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

2) S 11 otzymuje nastqpu.iEce brzmienie:
,,s 11

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal pzy obecnoSci co najmnie.j 30
mieszkanc6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkanc6w uprawnjonych do glosowania mniejsza niz 30, to w6wczas w tym samym dniu
odbywa sie kolejne Zebranie Wiejskie, kt6re jest uprawnione do podejmowania uchwal jezeli
uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkaic6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zeb.ania Wiejskiego zapadajE zwyklE wiQkszosciq glos6w os6b biorEcych udzial w
Zebraniu."

3) S 12 ust. 4 olrzymuje nastQpu.iece brzmienie:
,,s 12

4. Zebtanie Wiejskie w sprawie wybor6w Rady Soleckiej oraz w sytuacji, gdy Soltys nie zwola
Zebrcnia na wnjosek organow gminy lub w pzypadku okreslonym wyzej w ust. 2 zwolqe
Burmistz lub upowazniona przez Burmistza osoba. Termin zebrania podaje siQ wowczas do
wiadomosci mieszkafrc6w, Soltysowi i Radzie Soleckiej na 7 dni wczesniej."

4) S 14 ust. 1 otrzymuje nastQpujace bzmienie:
,,s 14

1. Obradom Zebrania przewodniczy Sottys, bEdZ inny przewodniczqcy obrad wybrany pzez
Zebtanie zwykle wiQkszosciE glos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczqcego obrad wybiera Zebranie Wiejskie."

5) S 18 otzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,s 18

1. W sklad Rady Soleckiej wchodzi soltys jako jej przewodniczacy otaz od 8 do 14 innych
czlonk6w.

2. Liczbe czlonkow Rady Soteckiej, z zastrzezeniem ust.1, okresla uchwale Zebranie Wie.iskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soteckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zasrzezeniem ust.4, uzupe.lnia sklad rady.



4.

6)
,,s 20

1.

2.

7)

,,s 21

1

Nie przeprowadza sie wybor6w uzupelnia.iecych, jezeli liczba czlonk6w Rady Soleckiej
nie spadnie poniaej7, nie lrczqc soltysa."
S 20 otzymuje nastQpujqce bzmienie:

Softysa wybiera siQ w glosowaniu powszechnym, tajnym, bezposrednim i r6wnym, Zasady
pzeprowadzenia wybor6w okreSla zalqcznik Nr 2 do statutu.
Rade Soleckq wybiera siQ w wyborach powszechnych, r6wnych, bezpo6rednich, w
glosowaniu tajnym, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, zgloszonych przez
mieszkaic6w solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim, na Zebraniu Wiejskim
pierwszym po wyborach Soltysa.
W pzypadku o kt6rym mowa w ust. 2, Spadek liczby uprawnionych biorEcych udzial w
Zebraniu Wiejskim ponizej quorum wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu kart do
pzeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wplywa na waZnoSC wyborow."
S 21 ust. 1,2,5,6,7 otrzymujE nastQpujEce brzmienie:

Kandydat6w na czlonk6w Rady Soleckiej zglasz4E Sottys lub osoby uprawnione do
glosowania bezposrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem
na piSmie.
Kandydatury przyjmuje komis.ja skrutacyjna wyloniona sposrod czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajA sposr6d siebie zwykla wiekszosciq
glos6w pzewodniczEcego i jego zastQpce. Czlonkami komisji nie mogq by6 osoby
kandydujEce do funkcji czlonka Rady Soleckiej.
Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczajEc na nich kandydatOw w
kolejnosci alfabetycznej. Karty opatruje siQ pieczecia solectwa. Komisja opracowuje protok6l z
glosowania. Karta, kt6ra nie odpowiada powyzszym wymogA jest karta niewazna i nie jest
brana pod uwage pzy liczeniu glos6w.
Karty do glosowania wydaje siQ uprawnionym biorqcym udzial w Zebraniu Wiejskim,
za okazaniem dokumentu tozsamosci (ze zd.iQciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem
uprawnionego na liscie obecnosci. Glosy oddaje siQ do jednej urny w obecnosci co najmniej
dw6ch czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczqcego lub .lego zastQpcy.
Glosuje si? przez postawienie znaku,,X" obok nazwiska kandydata na kt6rego oddaje siq glos.
Dla waznosci glos6w pzy wyborze rady soleckiej nalezy postawic maksimum tyle znakow,,X"
ilu wybiera sig czlonk6w Rady."

S 22 otrzymuje nastqpujEce brzmienie

Czlonkiem Rady Soleckiej moze byc kazdy mieszkaniec solectvva, posiada.iEcy czynne prawo
wyborcze, niekarany za przestepstwo umySlne, Scigane z oskazenia publicznego.
Kandydaci na czlonk6w Rady Soleckiej skladajE pisemne oSwiadczenie o niekaralnoSci."
S 23 otzymuje nastgpujAce brzmienie:

Czlonkami Rady Soleckiej zostajq wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajq kolejno najwiqkszq
liczbq waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydat6w otzyma tQ samq liczbe
glosow, a pzekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie powtaza sie z ograniczeniem do tychze kandydatow, aZ do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soleckiej.
Jezeli w wyniku glosowania nie zostanq obsadzone wszystkie mieisca w Radzie Soleckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, przeprowadza siQ dodatkowe gtosowania nad zgloszonymi
uprzednio kandydatami, a2 do petnej obsady miejsc."

2.

6

,,s 22

,,s 23

7.

8)

1.

2.
e)

1.

10) $ 24 otzymuje nastqpujqce bzmienie:
,,s 24

Kadencja Soltysa i Rady Soteckiej trwa 5 lat i rczpoczyna siq od 'l stycznia roku nastepujecego po
roku, w ktorym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzi6 w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowanie zastrzezeniem S 3 ninielszej uchwaly.



1 1) S 25 otrzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,s 25

1. Odwotanie Rady Soleckiel, wzglednie poszczeg6lnych jej czlonk6w, moze nastqpic przed
uplyl/vem kadencji na pisemny wniosek najmniej 30 os6b uprawnionych do wziecia udzialu
w zebraniu, zawieralEcy uzasadnienie odwolania. Odwolanie Rady Soleckiej lub
poszczeg6lnych jej czlonk6w wymaga uzyskania takze opinii Sottysa i moze nastApic w
glosowaniu tajnym bezwzglednq wiekszosciq glosow osob obecnych na zebraniu. Wym6g
wa2nosci zebrania okreslony w S 11 ust. 'l obowiezuje dla momentu glosowania.

2. Odwolanie Soltysa mo2e nastqpio na wniosek najmniej tylu mieszkanc6w solectwa ile
waznych glos6w otzymal w wyborach. Odwolania dokonuje sie na Zebraniu Wiejskim
w obecnosci najmniej tylu os6b ile zebrano podpis6w, w glosowaniu tajnym ale liczbE glos6w
nie mniejszE niz ta, kt6re Soltys uzyskal w trakcie wybor6w."

12) S 26 ust. 1 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 26

1 . Soltys i czlonkowie Rady Soleckiej mogezlo?ye rezygnacje ze sprawowanej funkcji."
13) $ 27 ust. 1 otzymuje nastQpujqce brzmienie:

,,s 27

1. Mandat Sottysa bqdz czlonka Rady So.leckiej wygasa w nastgpujEcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne przestQpstwo Scigane z oskarzenia

publicznego,
- Smierci,
- zloaenia rezygnaqi - z uplywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
14) S 28 otzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 28

Nowe wybory w przypadkach opisanych w SS 25 - 27, winne byd pzeprowadzone do 30 dni od
odwolania Sottysa lub wygasniQcia jego mandatu ido 60 dni od odwolania Rady Soleckiej lub
kt6regos z jej czlonk6w, wzglqdnie wygaSniecia mandatu. Tak wybrany Sottys bqd2 Rada Solecka
(czlonek Rady) petnia funkcje do konca dane.i kadencji."

15) S 32 otrzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 32

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek
Zebrania Wiejskiego."

16) S 33 uchylid.

s2
Przyjmuje sie OrdynacjQ wyborcza ustalajqce zasady i tryb wyboru Sottysa, kt6rej tresd okresla
zalecznik Nr 2 do statutu Sotectwa Pzegqdza.

s3
Kadencja Soltysa i Rady Soleckiej, wybranych w 2020 roku liczy sig od dnia wyboru do konca 2025
roku.

s4
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s5
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Ozienniku Uizedowym
Wolew6dztwa Slqskiego.
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PROJEKT Zalqcznik Nr2
do Statutu

Solectwa Przegqdza

ORDYNACJA WYBORCZA
NA SOTTYSA SOTECTWA PRZEGEDZA

Rozdzial I

POSTANOWlENIA OGOLNE

sl
Ordynacja niniejsza ustala zasady i tryb wyboru Soltysa.

s2'L Wybory sE powszechne, r6wne, bezposrednie iodbywajE sie w glosowaniu tajnym.
2. Glosowad mozna tylko osobiscie.

s3
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Sottysa ma kazdy obywatel polski, kt6ry najp6zniej
w dniu wybor6w koiczy 18 lat i stale zamieszkuje w solectwie 0est uJety w rejestrze wyborcow).

s4
Nie majE prawa wybierania osoby:'l) pozbawione praw publicznych prawomocnym ozeczeniem sEdowym,

2) pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunalu Stanu,
3) ubezwlasnowolnione prawomocnym ozeczeniem sEdowym.

s5
Prawo wybieralnosci (bierne prawo wyborcze) pzys.luguje osobie majacej prawo wybierania do Rady
Miejskiej, umieszczonej w rejestze wyborc6w dla terenu solectwa.

s6
1. Wybory Sottysa zarzEdza w drodze uchwaly Rada Miejska w CzeMionce-Leszczynach

wyznaczajqc dale wybor6w na dziei wolny od pracy, najp62niej 45 dni pzed dniem wybor6w.
2. Uchwala, o kt6rej mowa w ust. 1 okresla dni, w kt6rych uplylvajq terminy przewidziane w niniejszej

ordynacji wyborczej (kalendarz wyborczy).
3. Uchwale powy2sza podaje sie do publicznej wiadomosci.

s7
Wybory nalezy pzeprowadzic w ostatnich tzech miesiecach roku, w ktorym uplywa kadencja.

Rozdzial ll
OBWODY GTOSOWANIA

s81. Okregiem wyborczym jest solectwo.
2. Glosowanie przeprowadza si? w obwodzie gtosowania, kt6ry pokrywa sie z okregiem

wyborczym.
3. Komisja Wyborcza dla Gminy i Miasta, na wniosek Burmistza, wyznacza w solectwie siedzibe

Obwodowej Komisji Wyborczej.
4. UchwalQ take podaje sie do wiadomoSci mieszkaric6w solectwa przez rozplakatowanie

obwieszczen najpozniej w 35 dniu przed dniem wybor6w.

Rozdzial lll
SPISY WYBORCOW

ss'1. Burmistrz Gminy i Miasta zaeEdza spozqdzenie spisu wyborc6w zamieszkalych na terenie
sotectwa wg stanu na dzien sporzedzenia spisu - nie wczesniej nlz 3 miesiAce przed datE
wybor6w.

2. W spisie wyborc6w wymienia siQ nazwisko, imig i imig ojca, date urodzenia i adres zamieszkania
wyborcy i uwzglQdnia siQ miejsce na podpis.

3. Spis spozEdza si? w 1 egzemplazu, dla obwodu glosowania.
4. Spis sporzqdza sie w oparciu o istnie.iqcy w Uzedzie Gminy i Miasta rejestr wyborc6w.



Rozdzial lV
ORGANY WYBORCZE

s10
Burmistz Gminy i Miasta:

- sprawuje nadz6r nad przestrzeganiem prawa wyborczego,

- ,"pe*ni" Komisjom wyborczym lokale, 6rodki finansowe, techniczne iorganizacyjne, niezbQdne

do sprawnego przeprowadzenia wybor6w,

- rozpatruje skargi na dziatalnoso Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta'

- podaje do publicznej wiadomoSci zbiorcze wyniki wybor6w'

- pzekazuje Radzie Miejskiej informacje o pzebiegu i wynikach wybor6w

s11
1. Dla pzeprowadzenia wybor6w Burmistz powoluje Komisje wyborczq dla Gminy i 

. 
Miasta

najp62niej na 38 dni przed dniem wybor6w, zwanq dale., MiejskE KomisjE, w skladzie 3 os6b'

2. Miejska komisja powoluje Obwodowq Komisjg najp62niej w 20 dniu pzed dniem wybor6w,

ust;lajec sklad osobowy w liczbie do 6 os6b czlonk6w, sposr6d os6b zgloszonych. pzez
kandydat6w na soltysa oraz zgloszonych przez Burmistza Gminy i Miasta. w ptzypadku wiekszej
niz 6 liczby zgloszen, wyb6r nastepuje w drodze losowania.

s12
Do zadan Miejskiei Komisji nalezy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem pzepisow ordynacji wyborczej pzez obwodowe

KomisJe Wyborcze,
zapewnienie we wsp6ldzialaniu z Burmistzem organizac.ii wybor6w,
okreslenie zasad funkcjonowania Obwodowych Komisji Wyborczych,
rozpatrywanie skarg na dzialalnos6 Obwodowych Komisji Wyborczych oraz udzielanie,

w miare potrzeby Obwodowej Komis.ii Wyborczej wytycznych i wyjasniei,
zazqdzenie druku kart do glosowania i dostarczenie ich Obwodowym Komisjom Wyborczym,
rejestrowanie kandydat6w na Soltysa,
zanqdzenie drukowania obwieszczei oraz ich dostarczenie do Obwodowych Komisji
Wyborczych,

8) ustalenie zbiorowych wynik6w wybot6w i zazadzenie ich ogloszenia,
9) rozpatrywanie protest6wwyborczych,
10) przesylanie sprawozdah z pzebiegu wybor6w wraz z wynikami wybor6w Burmistzowi

i Radzie Miejskiej,
1 1) na podstawie protoko.lu wynik6w wybor6w wydawanie zaswiadczeri o wyborze.

s13
Do zadai Obwodowych Komisji Wyborczych nalezy:
1) podawanie do wiadomosci wyborc6w informac.ii o listach kandydat6w idanych o kandydatach,

przez rozplakatowanie na obszarze danego obwodu,
2\ przeprowadzenie glosowania w obwodzie,
3) czuwanie w dniu wybor6w nad przestrzeganiem pzepis6w prawa wyborczego w miejscu

i czasie glosowania,
4) ustalenie wynik6w glosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomo6ci publicznej oraz

peeslanie protokot6w glosowania do MiejskieJ Komisji.
s14

W sklad Komisji Wyborczych wchodzE: pzewodniczqcy, zastepca przewodniczqcego oraz
czlonkowie.

s15
'1. Osoba wchodzqca w sklad Komisji Wyborczej traci czlonkostwo Komisji w pzypadku zgloszenia

kandydatury na Sottysa.
2. Osoby wchodzqce w sklad Komisji Wyborczych mogq otzymac diety. Wysokosc diet wynosi 5%

obowiqzujqcego aktualnie minimalnego wynagrodzenia.
s16

Miejska Komisja ustala:
1) wzory pieczeci wyborczych,
2) wzory protokot6w rejestracji kandydat6w na Soltysa,
3) wzory kart do glosowania,
4) wzory protokolow glosowania i ustalenia wynik6w wybor6w,
5) wzory zaswiadczei o wyboze,

2)
3)
4\

6)
7l



6) wz6r zgloszenia kandydata na Sottysa.

s17
Komisje wyborcze rozwiezuje organ, kt6ry je powolal po zakoriczeniu ich dzialalnosci.

Rozdzial V
ZGT.ASZANIE KANDYDAT6W NA SOLTYSA

s18
1. Kandydat6w na Soltysa zglasza sie do Miejskiej Komisji najpozniej w 25 dniu pzed dniem

wybor6w.
2. Liczby zgloszonych kandydat6w nie okresla sie.
3. Zglaszallc kandydat6w na sottysa nalezy podai jego nazwisko, imiq, wiek, zaw6d i miejsce

zamieszkania.
4. Do kazdego zgloszenia nalezy dolqczyc pisemne oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na

kandydowanie.
s1s

1. Zgloszenie kandydata na Soltysa powinno byi podpisane, pzez co najmniej 50 mieszkancow
solectwa, kt6rym pzysluguje czynne prawo wyborcze.

2. Wyborca podpisujqc zgloszenie kandydata obok podpisu podaje czytelnie swoje imie, nazwisko,
adres zamieszkania i numer PESEL.

3. Wyborca moze zlozye podpis na wiQcej niz jednej liscie poparcia.

s20
1. Miejska Komisja niezwlocznie rejestruje kandydature zgloszonE zgodnie z peepisami,

spotzEdzajqc protokol rejestracji zgloszenia i zawiadamia o tym zglaszajEcych. Zgloszenia
dokonuje kandydat lub pierwsza osoba na liScie poparcia.

2. Jezeli zgloszenie kandydata wykazuje wady, kt6re nie dadzq siQ usunac, komisja stwierdza
niewaznose zgbszenia powjadamiajqc o tym niezwlocznie zglaszajqcych.

3. Jezeli zgloszenie kandydata wykazuje inne wady, komis.ia wzywa do ich usuniecia w ciqgu 3 dni.
Jezeli wskazane wady nie zostanq usuniQte, komisja stwierdza niewazn056 zgloszenia kandydata.

4. Decy4e stwierdzajaca niewaznose zgloszenia kandydata zglaszajEcy mogq zaskar2y6 w ciegu
3 dni do Burmistza.

5. Decyzja podjeta w wyniku tozpatrzenia skargi .Jest ostateczna.
s21

1. Po uplywie terminu rejestracji kandydat6w, z uwzglqdnieniem S 20 pkt 4, Miejska Komisja ustala
w porzqdku alfabetycznym wykaz kandydat6w na Soltysa.

2. Po ustaleniu wykazu kandydat6w Miejska Komisja zaeqdza wydrukowanie obwieszczeh,
zawierajacych dane o zarejestrowanych kandydatach.

3. Obwieszczenie, o ktorym mowa w ust.2, rozplakatowuje Miejska Komisja najp62niej w 10 dniu
pzed dniem wybor6w

s221. Miejska Komisja skresla z rejestru nazwisko kandydata, kt6ry zmarl, utracil bierne prawo
wyborcze lub wycofal zgode na kandydowanie.

2. O skresleniu nazwiska kandydata Komisja niezwlocznie powiadamia wyborc6w.
3. lnformacja o skreslonym kandydacie (kandydatach) powinna zosta6 umieszczona

w widocznym miejscu w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.

Rozdzial vl
KARTY DO GTOSOWANIA

s231. Drukowanie kart do glosowania zatzAdza Miejska Komisja na podstawie ustalonego rejestru
kandydat6w.

2. Nazwiska kandydat6w umieszcza sie na karcie w porzEdku alfabetycznym.
3. Karta do glosowania moze by6 zadrukowana tylko jednostronnie.
4. Kart? do glosowania opatruje sig pieczeciq Miejskiej Komisji.
5. Karta zawiera nazwisko iimie, miejsce z prawej strony na postawienie znaku,,x" i pouczenie

o waznosci glosu.



Rozdzial Vll
GTOSOWANIE

s24'1. Glosowanie odbywa siQ w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej, bez przenrvy, migdzy godzinq
8.00 a 18.00.

2. Najp62niej w dniu glosowania pzed otwarciem lokalu Komisja Mie.iska dostarcza obwodowej
komis.ii wszystkie dokumenty ( karty do gtosowania, spis wyborc6w, protokol, piecze6, materialy
biurowe).

3. W dniu glosowania zabroniona jest jakakolwiek forma kampanii i agitacji wyborczej.
s25

Pzed rczpoczeciem glosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy u.na jest pusta,
czy na swoim mieJscu znajdujq siq spisy wyborc6w, po czym Komisja zamyka i pieczetuje
urne wyborczq.

s26
Przez caly czas trwania glosowania w lokalu wyborczym powinny byc obecne co najmnie.i 2 osoby,
w tym przewodniczecy Obwodowe.l Komisji Wyborczej lub jego zastqpca.

s27
Pzewodniczecy Obwodowej Komisji Wyborczej czuwa nad zachowaniem tajnoSci glosowania

oraz nad pozEdkiem w lokalu wyborczym.
s28

1 . Pzed wydaniem karty do glosowania komisja wyborcza sprawdza tozsamos6 wyborcy i czy dana
osoba jest objeta spisem wyborc6w (kazdy dokument ze zdjeciem jest podstawq stwierdzenia
tozsamosci).

2. Wydajec wyborcy karte do glosowania komisja zaznacza to w spisie wyborc6w pzy jego
nazwisku. Otrzymujqc karte do glosowana, wyborca sklada r6wnie2 wlasnoreczny podpis przy
swoim nazwisku na spisie wyborcow.

s29
Wyborca nie umieszczony w spisie wyborc6w zostanie dopisany do spisu w dniu wybor6w, jezeli
z zapisu wylEcznie w jego dowodzie osobistym wynika, ze jest zameldowany w solectwie.

s30
1. Wyborca stawia znak ,,X" w pustym kwadracie umieszczonym pzy nazwisku wybranego

kandydata.
2. Glos jest wazny, je2eli liczba wskazan wynosi jeden.
3. Jakiekolwiek skreslenia, opr6cz wymienionych w ust. l jak rowniez dopiski nie wplywajq na

waznose oddanego glosu.

s311. W razie koniecznosci przerwania glosowania, Komisja pieczetuje urne i oddaje jq na
przechowanie pzewodniczqcemu.

2. Po pod.jeciu glosowania KomisJa stwierdza protokolarnie, czy pieczQcie nie zostaly naruszone.

Rozdzial Vlll
USTALENIE WYNIKOW GTOSOWANIA

s321. Niezwlocznie po zakonczeniu glosowania Obwodowa Komis.ia Wyborcza ustala wyniki
glosowania.

2. Komisja ustala na podstawie spisu wyborcow liczbe wyborcow, kt6rym wydano karty do
glosowania oraz - po otwarciu urny wyborczej - ustala sie liczbg oddanych glos6w.

3. Po ustaleniu liczby glos6w waznych, obwodowa komis.la wyborcza pzystQpuje do obliczania
glos6w oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w.

s33
1. Obwodowa Komisja Wyborcza spozqdza w 2 egzemplazach protokol glosowania.
2. W protokole nalezy wymienic liczb?:

'l ) os6b uprawnionych do glosowania,
2\ oddanych glos6w,
3) glosow niewaznych,
4) glos6w waznych,
5) glosow waznie oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w,



W protokole podaje sie tak2e czas rozpoczQcia izakonczenia glosowania, jak r6wniez podaje siq
istotne okolicznosci zwiAzane z przebiegiem glosowania.

3. Protokol podpisujq wszyscy czlonkowie Obwodowej Komisji Wyborczej obecni pzy obliczaniu
wynik6w glosowania.

4. Protok6l opatruje sie pieczeciq Komisji.
s34

1. Niezwlocznie po sporzqdzeniu protokolu Obwodowa Komisja Wyborcza podaje wyniki
glosowania do wiadomosci publicznej pe ez wywieszenie kopii protokolu w jej siedzibie.

2. P?ewodniczacy Obwodowej Komisji Wyborczej dostarcza niezwlocznie w zapieczQtowanej
kopercie 2 egzemplaze protokolu Mie.,skiej Komis.ii wraz z ca+E dokumentacja wyborczq, w tym
kartami wyborczymi.

Rozdzial lX
USTALENIE WYNIKOW WYBORoW

s3s1. Na podstawie protokol6w otzymanych od Obwodowych Komjsji Wyborczych Miejska Komis.ja
ustala wyniki w solectwie.

2. Za wybranego Soltysem uzna.ie siQ kandydata, kt6ry otzymal najwiQcej waznie oddanych
glos6w.

3. Jezeli dw6ch lub wigcej kandydat6w otzymalo r6wne liczbq glos6w, o pieMszenstwie rozstrzyga
losowanie pomiqdzy tymi kandydatami pzeprowadzone przez pzewodniczqcego Miejskiej
Komisji w obecnosci czlonk6w Komisji oraz zainteresowanych kandydatow. Pzebieg losowania
uwzglednia sie w protokole wynik6w wybor6w.

4. W pzypadku glosowania na.jednego kandydata na soltysa, za wybranego uznaje sie kandydata,
kt6ry otrzymal 50% + 1, glos6w waznych z liczby osob biorEcych udzial w glosowaniu.

5. Kopie protokolu wynik6w wybor6w Miejska Komisja pzekazuje nowo wybranemu sottysowi wraz
z zaswiadczeniem o wyboze. Czyni sie to na najbli2szym Zebraniu Wiejskim.

Rozdzial X
PROTESWWYBORCZE

s36'1. W ciagu 7 dni od daty wybor6w moze by6 wniesiony protest pzeciwko waznosci wybor6w
z powodu dopuszczenia siQ pzestQpstwa pzeciwko wyborom lub naruszenia przepis6w
njniejszej ordynacji dotyczqcych przebiegu glosowania, ustalenia wynik6w glosowania lub
wynik6w wybor6w.

2. Protest moze wniesi kazdy wyborca zamieszkaly w solectwie, kt6rego nazwisko w dniu wybor6w
bylo umieszczone w spisie wyborc6w.

3. Protest wnosi siQ na pismie do Miejskiej Komisji.
4. WnoszEcy protest powinien sformulowac w nim zarzuty oraz przedstawi6 lub wskaza6 dowody,

na kt6rych opiera swoje zaeuty.
5. Miejska Komisja rozpoznaje protesty w ciagu 7 dni po up.tywie terminu do wnoszenia protestow

w skladzie 3 czlonk6w, z udzialem zainteresowanych i przewodniczqcych wlasciwych Komisji
Wyborczych.

6. Miejska Komisja pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony pzez osobQ do tego
nieuprawnionq w mysl pzepisow ust. 2 lub nie spelniajecy warunk6w okreslonych w ust. 1

s37'1. Miejska Komisja rozpoznajqc protesty rozstzyga o waznosci wybor6w oraz o waznosci wyboru
Sottysa.

2. Miejska Komisja, orzekajec o niewa2nosci wybor6w, stwierdza wygasniecie mandat6w
lub o podjqciu niekt6rych czynnoSci wyborczych, wskazujqc czynno56, od kt6rel nalezy ponowic
postepowanie wyborcze.

3. Na orzeczenia, o kt6rych mowa w ust. 1 i 2, zainteresowanym i pzewodniczacemu wlasciwej
Komisji Wyborczej przysluguje, w ciEgu 3 dni od daty dorgczenia orzeczenie, zazalenie do Rady
Miejskiej. Rada Miejska rczpoznaje sprawQ na najblizszej sesji; na rozstzygnigcie Rady Miejskiej
nie przysluguje Srodek zaskarzenia.



s38'1. Podjecie wskazanych czynnosci wyborczych zazqdza Burmistz w ciqgu 7 dni od dnia
zakonczenia postepowania, o kt6rym mowa w 5 36.

2. Wygasniecie mandatu, o kt6rym mowa w S 36, nastQpu.ie z dniem podania zaeqdzenia
Burmistza do publicznej wiadomosci.

s3e
1. Wskazane czynnosci wyborcze przeprowadzajE te same Komisje Wyborcze, przy odpowiednim

zastosowaniu pzepis6w niniejszych.
2. Je2eli podstawq byly zatzuty odnoszace sie do Komisji Wyborczych lub nieprawidlowo5ci

w spisie wyborc6w, powoluje sie nowe komisje lub sporzqdza nowe spisy.
3. Wyniki pzeprowadzonych czynnosci wyborczych podaje siq w spos6b okreslony w niniejszych

pzepisach.

Rozdzial Xl
wAZNoSe vvyBoRow i ocroszENrE wyNrKOw

s40
Waznosd wyborow stwierdza Rada Miejska na podstawie opinii Miejskiej Komis.ii oraz Burmistza.

s4r
Wyniki wyborow oglasza Burmistrz na podstawie protoko.lu Miejskiej Komisji, po stwierdzeniu ich
waznosci przez Rade Miejskq.
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Zalqcznik nr 5
do Zarzqdzenia N 4271'18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 24 wzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr ...............r18

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia,.....,..,........... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Solectwa Stanowice

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 otaz art.40 ust. 2 pkt 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowe.i, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 t. konsultacji z mieszkaicami
Solectwa Stanowice

Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

sl
W statucie Solectwa Stanowice, ktorego tresC stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XL/454/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Stanowice, wprowadza sie nastepujEce
zmiany:

1) S I ust.2 otnymuje nastepujEce bzmienie:
,,s e

2. Prawo udzialu w zebraniu Wiejskim majq mieszkancy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w rejestze wyborc6w zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

2) S 11 oteymuje nastQpujqce brzmienie:
,,s 11

1. Zebranie WieJskie jest uprawnione do pode.jmowania uchwa.l przy obecnosci co najmniej 30
mieszkancow uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkarlcow uprawnionych do glosowania mniejsza niz 30, to w6wczas w tym samym dniu
odbywa siQ kolejne Zebranie Wielskie, kt6re jest uprawnione do podeJmowania uchwal je2eli
uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapadal4 zwyklE wiekszoSciE glosow os6b biorEcych udzial w
Zebraniu."

3) S 12 ust. 4 zdanie ostatnie skresla sie.
4) S 14 ust. 1 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:

,,s 14

1. Obradom Zeb@nia przewodniczy Softys, bqdz inny przewodniczAcy obrad wybrany przez
Zebranie zwyklq wiekszosciq glos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczqcego obrad wybiera Zebtanie Wiejskie. Kandydatem nie moze byd wybrana
osoba, zamiezajqca kandydowao na stanowisko soltysa"

5) S 18 otzymuje nastqpujqce brzmienie:
,,s 18

'1. W sklad Rady Soleckie.l wchodzi softys jako jej pzewodniczqcy oAz od I do 14 innych
czlonk6w.

2. Liczbg czlonk6w Rady Soteckie.i , z zaslrfzezeniem ust.1, okresla uchwalq Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soleckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zastzezeniem ust.4, uzupelnia sklad rady.
4. Nie pzeprowadza sig wybor6w uzupelniajAcych, jezeli liczba czlonkow Rady Soteckiej

nie spadnie ponizej 7, nie liczqc sottysa."



S 20 otzymuje nastQpujqce brzmienie:

Sottys i Rada Solecka sa wybierani w wyborach powszechnych, rownych, bezposrednich,

w glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w' przez mieszkanc6w

solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.
Spadek liczby uprawnionych biorecych udzial w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum

wskazanego w par.'11 ust.1, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania,

nie wply\iva na waznoso wybor6w."

S 2'l ust. 2 otrzymuje nastgpujEce brzmienie:

2. Kandydatury przyjmu.ie komisja skrutacyjna wyloniona sposrod czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybiera.iE spo6rod siebie zwyklq wiQkszosciq
glos6w pzewodniczEcego i jego zastepce. Czlonkami komisji nie mogq byc osoby
kandydujece do funkcji soltysa lub czlonka Rady Soteckiej."

8) $ 21 ust. 6 otrzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 2r

6. Karty do glosowania wydaje sie uprawnionym biorqcym udzial w zebraniu Wiejskim,
za okazaniem dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem

uprawnionego na liscie obecnosci. Glosy oddaje siQ do jednej urny w obecnosci co najmniej
dw6ch cztonkow komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczqcego lub jego zastepcy."

9) S 23 otrzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 23

1. Soltysem zostaje wybrany kandydat, ktory uzyskal najwieksza liczbe waznie oddanych
glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydat6w otzyma tQ same liczbe glos6w, pzeprowadza
siq glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychze kandydat6w.

2. Czlonkami Rady Soleckiej zostajE wybrani kandydaci, kt6zy uzyska.ie kolejno najwigkszq
liczbe waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiQcej kandydat6w otrzyma te samq liczbQ
glos6w, a przekroczony zostanie limit sktadu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMarza sie z ograniczeniem do tychze kandydat6w, a2 do wylonienia ustalonei
liczby czlonk6w Rady Soleckiej.

3. Jezeli w wyniku glosowania nie zostanq obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Soleckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, przeprowadza siQ dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
uprzednio kandydatami, a2 do pelnej obsady miejsc."

10) S 24 otrzymuje nastQpujece bzmienie:
,,s 24

Kadenc.ia Soltysa i Rady Soteckiej trwa 5 lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastepujEcego po

roku, w kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzii w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uptywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.
1 1) S 26 ust. 1 otrzymuje nastepuJEce bzmienie:

,,s 26

1 . Sottys i czlonkowie Rady Soleckiej mogAzlozyc rczygnacjQ ze sprawowanej funkc.ii."
'12) S 27 ust. 1 otzymuje nastQpujqce bzmienie:

,,s 27

1. Mandat Soltysa bEdZ czlonka Rady Soteckiej wygasa w nastQpujEcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne przestQpstwo Scigane z oskazenia

publicznego,
- Smierci,
- zlozenia rczygnacji - z up.tywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
13) S 32 otzymuje nastepujqce bzmienie:

,,s 32

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek
Zebrania Wiejskiego."

14) S 33 uchyli6.

6)
,,s 20

1.

7l
,,s 21



s2
Kadencja Soltysa i Rady Soleckiej, wybranych w 2020 roku liczy siQ od dnia wyboru do konca 2025
roku.

s3
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa SlEskiego.

rr, r. Bttlhilt tdtRZA
igr nffi4 Raud'a'er
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Zalecznik nr 6
do ZaaEdzenia fi 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 24 wrzeania 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../'18

Rady Miejskiej w Czen rionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Solectwa Szczejkowice

Na podstawie art.35 ust. 1i3 otaz art.40 ust.2 pkt 1iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozEdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 r. konsultac.ji z mieszkancami
Solectwa Szczejkowice

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1
W statucie Solectwa Szczejkowice, kt6rego tresd stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XL/455/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Szczejkowice, wprowadza sie nastepujEce
zmiany:

1) $ 9 ust. 2 otzymuje nastqpujqce brzmienie:
,,s 9

2. P.awo udzialu w Zebraniu WieJskim majE mieszkancy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w rejestze wyborc6w zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

2) S 11 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 11

1. Zefianie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal pzy obecnoSci co najmniej 30
mieszkanc6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkaricow uprawnionych do glosowania mniejsza niz 30, to w6wczas w tym samym dniu
odbywa sig kole.jne Zebranie Wiejskie, ktore jest uprawnione do podejmowania uchwal jezeli
uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkanc6w uprawnionych do gtosowania.

2. Uchwaly Zebtania Wiejskiego zapad4q zwyklq wigkwoSciE glos6w os6b biorEcych udzial w
Zebraniu."

3) $ 12 ust.4 zdanie ostatnie skresla sie.
4) $ 14 ust. 1 otrzymuje nastepujqce bzmienie:

,,s 14

1. Obradom Zebania pzewodniczy Soltys, bqd2 inny pzewodniczqcy obrad Wfiany peez
Zebtanie zwyklq wigkszosciE glos6w. Je2eli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczAcego obrad wybiera Zebranie Wiejskie. Kandydatem nie mo2e byd wybrana
osoba, zamierzajqca kandydowac na stanowisko softysa"

5) S 18 otrzymuje nastqpujqce bzmienie:
,,s 18

1. W sktad Rady Soleckiej wchodzi soltys jako jej pzewodniczqcy oraz od 8 do 14 innych
czlonk6w.

2. Liczbg czlonkow Rady Soleckiej , z zasfize2eniem ust.1 , okre6la uchwalq Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmnie.iszenia liczby czlonk6w Rady Soteckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zastrzezeniem ust.4, uzupelnia sktad rady.
4. Nie pzeprowadza siQ wybor6w uzupelniajecych, jezeli liczba czlonk6w Rady Soleckiej

nre spadnie ponizej 7, nie liczqc soltysa."



$ 20 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:

Soltys i Rada Solecka sq wybierani w wyborach powszechnych, r6wnych' bezposrednich,
w glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkarlcow
solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.
Spadek liczby uprawnionych biorqcych udzial w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum

wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu kart do peeprowadzenia pierwszego glosowania,
nie wplywa na waznos6 wybor6w."

S 21 ust. 2 otrzymuje nastepujEce bzmienie:

2. Kandydatury pzyjmu.le komisja skrutacyjna wyloniona spo5r6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposrod siebie zwyklE wiekszosciq
glosow przewodniczAcego i jego zastQpce. Czlonkami komisji nie mogE byc osoby
kandydujqce do funkcji soltysa lub czlonka Rady Soleckiej."

8) S 21 ust. 6 otzymuje nastepujace brzmienie:
,,s 21

6. Ka(y do glosowania wydale sig uprawnionym biorecym udzial w Zebraniu Wie.iskim,
za okazaniem dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem

uprawnionego na li6cie obecnosci. Glosy oddaje sie do jednej urny w obecnosci co najmniej
dw6ch czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym pzewodniczqcego lub jego zast9pcy."

9) $ 23 otzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 23
1. Soltysem zostaje wybrany kandydat, kt6ry uzyskat nalwiQkszq liczbQ waznie oddanych

glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydatow otrzyma te samq liczbQ glos6w, pzeprowadza
sie glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychze kandydat6w.

2. Czlonkami Rady Soteckiej zosta.jq wybrani kandydaci, kt6rzy uzyskalE kolejno najwiqkszq
liczbe waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiQce.j kandydat6w otzyma tQ samq liczbe
glos6w, a przekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMarza sie z ograniczeniem do tych2e kandydat6w, az do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soteckiej.

3. Jezeli w wyniku glosowania nie zostana obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Soleckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, pzeprowadza sie dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
uppednio kandydatami, az do pelnej obsady mie.isc."

'10) S 24 otzymuje nastepujEce bzmienie:
,,s 24

Kadencja Sottysa i Rady So{eckieJ trwa 5 lat i rczpoczyna sie od 1 stycznia roku nastQpujqcego po

roku, w kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy peeprowadzii w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastzeieniem $ 2 niniejszej uchwaly.
1 1) S 26 ust. 1 otzymuje nastqpujace brzmienie:

,,s 26

1 . Sol{ys i czlonkowie Rady Soteckiej mogezlo2ye rczygnacje ze sprawowanej funkcji."
12) $ 27 ust. 1 otzymuje nastepujace brzmienie:

,,s 27

1. Mandat Sottysa bqdz czlonka Rady Soleckiej wygasa w nast?pu.jqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo scigane z oskarzenia

publicznego,
- Smierci,
- z+ozenia rczygnaqi - z uplywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
13) S 32 otrzymu.je nastqpujqce brzmienie:

,,s 32

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasne.i inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek
Zebrania Wiejskiego."

14) S 33 uchyli6.

o,
,,s 20

1.

7')

,,s 21



s2
Kadencja softysa i Rady soleckie.i, wybranych w 2020 roku liczy sie od dnia wyboru do korrca 2025

roku.

s3
Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny'

s4
uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wo.iew6dztwa Sleskiego.

w r. UtJrliulBtRZA
msr aA&tq naudna,
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Zalqcznik nr 7
dozarzqdzenia 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 24 wrze6nia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../18

Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka

Na podstawie art. 35 ust. 1i3 otaz art.40 ust. 2 pkt 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia I marca

1990 r. o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm-), na wniosek Komisji

Statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 r. konsultacji z mieszkancami

Dzielnicy Czerwionka Karolinka

Rada Mieiska uchwala, co nast9puie:

sl
W statucie Dzielnicy Czerwionka Karolinka, kt6rego trese stanowi zalacznik do uchwaly Nr XU456/09
z dnia 25 wrzesnia 2OOg roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka (z p62n. zm),

wprowadza siQ nastepujace zmiany:

1 ) S '19 ust. 1 otzymuje nastepujEce bzmienie:
,,s 1e

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu

tajnym, sposrod nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkanc6w dzielnicy

uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkancow zwolanym wylqcznie dla tego celu przez

Burmistza Gminy i Miasta lub zastQpce Burmistza w uzgodnieniu z przewodniczEcym Rady

Dziehicy."
2) S 19 ust. 2 otzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 1e

2. Zebtanie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. Prawo

do udzialu w takim zebraniu maiE mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestrze wyborc6w dla obszaru dzielnicy zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziQla udzial liczba lvyborcow
mnie.isza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa si? kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wa2nejezeli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborcow. Spadek liczby uprawnionych
biorqcych udzial w zebraniu mieszkanc6w ponizei quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pieMszego glosowania, nie wplywa na waznose wybor6w."

3) $ 20 ust. 6 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 20

6. Karty do glosowania wydaje sie uprawnionym biorqcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu to2samosci (ze zdjQciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecnosci. Glos oddaje sie do jednej urny w obecnosci co najmniej dw6ch cztonk6w Komisji
Skrutacyjnej, w tym pnewodniczecego lub jego zastepcy."

4) S 26 ust. 'l otrzymuje nastepujEce bzmienie:
,,s 26

'1. KadencJa Rady trwa 5 lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastepujEcego po roku, w
kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzi6 w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uptywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastrzezeniem S 2 ninie.iszej uchwaty.



5) S 34 otzymuje nast?puiqce bzmienie:
,,s 34

zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek

Rady Dzielnicy."

6) S 35 uchyli6.
s2

Kadencja Rady wybranej w 2O2O roku liczy sig od dnia wyboru do konca 2025 roku'

s3
Wykonanie uchwaly powieza si8 Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s4
uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku uzQdowym

Wojewodztwa Slqskiego.

ri, r, BUR&XItiTRZA
mer l,nl/fi4 aaudnet
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Zahcznik nr 8
do Zazqdzenia nr 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczYnY
z dnia 24 wrzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr ..,,.........../{8

Rady Miejskiej w Czenivionce-Leszczynach

z dnia ...,...............,. 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 'l iart. 41 ust. 'l ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisjt

statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pa2dziernika 2018 r. konsultacji z mieszkancami

Dzielnicy Czerwionka Centrum

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1
W statucie Dzielnicy Czerwionka Centrum, kt6rego treS6 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU457l09
z dnia 25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum, wprowadza
sie nastepujEce zmiany:

1) S 19 ust. 'l otrzymuje nastQpujece brzmienie:
,,s ls

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu

tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkanc6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkafic6w zwolanym wylqcznie dla tego celu pzez
Burmistza Gminy iMiasta lub zastepce Burmistrza w uzgodnieniu z pzewodniczqcym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust. 2 otzymuje nastQpujqce bzmienie:
,,s 1e

2. Zebranie wyborcze .iest wazne jezeli uczestniczy w nim co naimniej 50 wyborc6w. Prawo
do udzialu w takim zebraniu majE mieszkaicy stale zamieszkali w dzielnicy, wplsani
w rejestze wyborc6w dla obszaru dzielnicy zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziela udzia+ liczba wyborcow
mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbwa siQ koleine zebranie wyborcze, kt6re
jest wazne jezeli uczestniczy w nim co na.jmniej 30 wyborcow. Spadek liczby uprawnionych
biorEcych udzial w zebraniu mieszkanc6w ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wplywa na waznosc wybor6w."

3) $ 20 ust. 6 otzymuje nastepujEce brzmienie:
,,s 20

6. Karty do gtosowania wydaje sie uprawnionym bioracym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecnosci. Glos oddaje siQ do.iednej urny w obecnosci co najmniej dw6ch czlonkow Komis.li

Skrutacyjnej, w tym przewodniczEcego lub jego zastqpcy."

4) $ 26 ust. 1 otrzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna siq od 'l stycznia roku nastqpujqcego po roku, w
kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nale2y przeprowadzic w ostatnich trzech
miesiacach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

ipodlega zastosowaniu z zasfizezeniem S 2 niniejszej uchwaly.



5) $ 34 otrzymuje nastepujEce bzmienie:
,,s 34

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek
Rady Dzielnicy."

6) S 35 uchylic.

s2
Kadencja Rady wybranej w 2020 roku liczy siQ od dnia wyboru do konca 2025 roku.

s3
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie '14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojew6dztwa Slaskiego.

* i;Pffir-ZrRr^

"^.rl&o.rErrrtrzr



Zal4cznik nr 9
do Zazqdzenia n? 427118
Burmistrza Gminy i iliasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 21wzesnia 20'18 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../1 8

Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy czuch6w

Na podstawie art.35 ust. 1i3oez art.40 ust.2 pkt',l iart.41 ust. l ustawy z dnia S marca

1990 r. o samozadzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 (, poz. 994 ze zm\' na wniosek Komisji

Statutowej, po pzipro*idzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 r. konsultacji z mieszkancami

Dzielnicy Czuch6w

Rada Miejska uchwala, co nastepuie:

sl
W statucie Dzielnicy Czuch6w, kt6rego tres6 stanowi zalacznik do uchwaly Nr XL/458/09 z dnia

25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy czuch6w, wprowadza sie nastQpujqce

zmiany:

1 ) S 19 ust. 1 otzymuje nastQpujEce bzmienie:
,,s 1s

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu

tajnym, spo6r6d nieograniczonej liczby kandydat6w, pzez mieszka6c6w dzielnicy

uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkaic6w zwolanym wylAcznie dla tego celu przez

Burmistza Gminy i Miasta lub zastgpcQ Burmistza w uzgodnieniu z przewodniczEcym Rady

Dzielnicy."
2) S 19 ust. 2 olrzymute nastepujqce bzmienie:

,,s 1e

2. Zeb@nie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. Prawo

do udzialu w takim zebraniu malq mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestze wyborc6w dla obszaru dzielnicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia

201'l r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wzigla udziat liczba wyborc6w
mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa sie kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wa2ne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborcow. Spadek liczby uprawnionych
biorqcych udzial w zebraniu mieszkancow poni2ej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wplywa na waznosc wybor6w."

3) $ 20 ust. 6 otrzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 20

6. Karty do glosowania wydaje siQ uprawnionym bioracym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecnosci. Glos oddaje sie do jednej urny w obecnosci co najmniej dw6ch czlonkow Komisji

Skrutacyjnej, w tym pe ewodniczqcego lub jego zastQpcy."

4) S 26 ust. 1 otrzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 25

1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastQpulqcego po roku, w
kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzi6 w ostatnich tzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastrzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.



5) S 34 oteymuje nastepujqce bzmtenie:
,,s 34

zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek

Rady Dzielnicy."
6) S 35 uchyli6.

s2
Kadencja Rady wybranej w 2O2O roku liczy sie od dnia wyboru do kohca 2025 roku'

s3
Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny

s4
uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku urzQdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.

RADC'
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Zalecznik nr 10
do Za.zEdzenia N 427
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-LeszczynY
z dnia 24 wrzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../18

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..........,.......... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Debiefsko

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 otaz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samozedzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.l' na wniosek Komisji

statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pa2dziefiika 2018 r. konsultac.ii z mieszkahcami

Dzielnicy Debiensko

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

sl
W statucie Dzielnicy DQbiensko, kt6rego tre6o stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU459/09 z dnia

25 wze6nia 2OOg roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Debiensko, wprowadza sie nastepujqce

zmiany:

1) S 19 ust. I otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 1e

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu

tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, Wzez mieszkanc6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszka6c6w zwolanym wylqcznie dla tego celu przez

Burmistza Gminy i Miasta lub zastepce Burmistrza w uzgodnieniu z peewodniczqcym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust. 2 otzymuje nastepuJqce brzmienie:
,,s 1e

2. Zebtanie wyborcze jest wazne je2eli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. Prawo
do udzialu w takim zebraniu maja mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestrze wyborc6w dla obszaru dzielnicy zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziela udzial liczba wyborc6w
mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa siQ kole.jne zebranie wyborcze, kt6re
jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
biorqcych udzial w zebraniu mieszkaic6w ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wptywa na wa2nosc wybor6w."

3) $ 20 ust. 6 oteymuje nastepujEce bzmienie:
,,s 20

6. Karty do glosowania wydaje sie uprawnionym bioracym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu to2samosci (ze zdjQciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecnosci. Glos oddaje siq do jednej urny w obecnoSci co najmniej dw6ch czlonkow Komisji
Skrutacyjnej, w tym przewodniczEcego lub jego zastQpcy."

4) S 26 ust. 1 otzymuje nastepujEce brzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastQpujecego po roku, w
kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nale2y pneprowadzi6 w ostatnich trzech
miesiEcach roku, w ktorym uplywa kadencja."

ipodlega zastosowaniu z zastzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.



5) S 34 otrzymu.ie nastqpujqce brzmienie:

,,s 34

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub na wniosek
Rady Dzielnicy.'

6) S 35 uchylid.

s2
Kadencja Rady wybranej w 2020 roku liczy sie od dnia wyboru do koica 2025 roku.

s3
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa SlESkiego.

w L BUnt\I0TRZA
mar A^{,rU Raud'4'er

z"*urL #,-t"trn.

R.\rr, ,,. '/^*n,
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Zalqcznik nr '11

do Zarzqdzenia N 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Gzerwionka-Leszczyny
z dnia 24 wrze6nia 20'18 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../18

Rady Mieiskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 otaz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnja 8 marca
1990 r. o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 (., poz. 994 ze zm.\, na wniosek Komisji
Statutowej, po pzeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 r. konsultacji z mieszkahcami
Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

sl
W statucie Dzielnicy Leszczyny Osiedle, kt6rego tre56 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU460/09
z dnia 25 wrze5nia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, wprowadza sie
nastQpujqce zmiany:

1) S 19 ust. 1 otrzymuje nastepujEce brzmienie:
,,s 1e

1. Rada .iest wybierana w wyborach powszechnych, rownych, bezposrednich, w glosowaniu
tajnym, spo5r6d nieograniczonej liczby kandydatow, peez mieszkanc6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkarlc6w zwolanym wylEcznie dla tego celu przez
Burmistza Gminy i Miasta lub zastepcq Burmistza w uzgodnieniu z pzewodniczqcym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust.2 oteymuje nastQpujEce bzmienje:
,,s 1e

2. Zebtanie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborcow. Prawo
do udzialu w takim zebraniu majE mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w re.iestze wyborc6w dla obszaru dzlelnicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
20'11 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziQla udzial liczba wyborc6w
mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa sig kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wa2neje2eli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
biorecych udzial w zebraniu mieszkahc6w ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wplywa na wa2no66 wybor6w."
$ 20 ust. 6 otrzymuje nastQpujEce brzmienie:

6. Karty do glosowania wydaje sie uprawnionym biorqcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu to2samosci (ze zdjQciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecnosci. Glos oddaje siQ do jednej urny w obecnoSci co najmniej dw6ch czlonk6w Komisji
Skrutacyjnej, w tym pzewodniczacego lub jego zastepcy."

4) S 26 ust. 1 otzymuje nastQpujAce brzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepujEcego po roku, w kt6rym
przeprowadzono wybory. Wybory nalezy pzeprowadzid w ostatnich trzech miesiecach roku,
w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zasttzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.

3)

,,s 20



5) S 34 otzymuje nastepu.jqce bzmienie:
,,s 34

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek
Rady Dzielnicy."

6) $ 35 uchylic.

s2
Kadencja Rady wybranej w 2020 roku liczy siQ od dnia wyboru do kohca 2025 roku.

s3
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s4
Uchwa.la wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

W Z. BURMI6IRZA
,ngr Andrsfo Raudner

z^"t"p"{ l*Btatrzr

,/.a/
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Zalqcznik N 12
do ZarzEdzenia fi 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Gzenvionka-Leszczyny
z dnia 24 wrzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../'18

Rady Miejskiei w Cze]wionce-Leszczynach

z dnia ..................... 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare

Na podstawie art.35 ust. 1i3 otaz art.40 ust. 2 pkt'l iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozEdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po pzeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 t. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Leszczyny Stare

Rada [Iiejska uchwala, co nastepuje:

sl
W statucie Dzielnicy Leszczyny Stare, kt6rego tres6 stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XL/461/09
z dnia 25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzjelnicy Leszczyny Stare, wprowadza sie
nastepujqce zmiany:

1) S 19 ust. 1 otrzymuje nastQpujEce bzmienie:
,,s 1s

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, rownych, bezpoSrednich, w glosowaniu
tajnym, spoaJr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, przez mieszkanc6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkallc6w zwotanym wylacznie dla tego celu peez
Burmistza Gminy i Miasta lub zastepce Burmistza w uzgodnieniu z przewodniczqcym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust. 2 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 1e

2. Zeb'anie wyborcze jest wazne je2eli uczestniczy w nim co najmniel 50 wyborc6w. Prawo
do udzialu w takim zebraniu majq mieszkaicy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestze wyborc6w dla obszaru dzielnicy zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziela udzial liczba wyborcow
mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa sie kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
bioracych udzial w zebraniu mieszkanc6w ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pieMszego glosowania, nie wptywa na wa2nos6 wybor6w."

3) $ 20 ust. 6 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 20

6. Karty do glosowania wydaje siQ uprawnionym biorqcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecno6ci. Glos oddaje siQ do jednej urny w obecnosci co najmniej dw6ch czlonk6w Komisji
Skrutacyjnej, w tym pzewodniczEcego lub jego zastQpcy."

4) S 26 ust. 1 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:
,,s 26

'1. Kadencja Rady trwa 5lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastqpujqcego po roku, w ktorym
przeprowadzono wybory. Wybory nalezy ptzeprcwadzid w ostatnich trzech miesiqcach roku, w
kt6rym uptywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.



5) S 34 otrzymuje nastepu.iqce bzmienie:
,,s 34

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek
Rady Dzielnicy."

6) S 35 uchylii.

s2
Kadencja Rady wybranej w 2020 roku liczy siQ od dnia wyboru do konca 2025 roku.

s3
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie '14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Slaskiego.

W Z, BUNMIETRZA
^sr Ayyaaud,t r

Zaatcf,ca BurElatrtr

. t, -



Zalqcznik nr 13
do Zadqdzenia ff 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 2l wrzesnia 2018 roku

PROJEKT
Uchurala Nr ...............r18

Rady Mieiskiej w Gzenivionce-Leszczynach

z dnia ..................... 201 8 roku

w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie

Na podstawie art.35 ust. 1i3 otaz art.40 ust. 2 pkt 1iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowe.i, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 t. konsultacji z mieszkancami
Osiedla Malenie

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1

W statucie Osiedla Malenie, kt6rego tre56 stanowi zalqcznik do uchwaly Nr xL/462l09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Osiedla Malenie, wprowadza sie nastepujqce
zmiany:

1) S 11 ust. 2 otrzymuje nastgpujEce bzmienie:
,,s 11

2. Prawo udzialu w Zebraniu i glosowaniu majq mieszkancy osiedla stale zamieszkali na jego
terenie, wpisani w rejestze wyborc6w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Kodeks wyborczy."
2) S 13 otzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 13

1. Zebranie Jest uprawnione do podejmowania uchwal pzy obecnosci co najmniej 30
mieszkaic6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu uczestniczy liczba
mieszkaic6w uprawnionych do glosowania mniejsza ni2 30, to wowczas w tym samym dniu
odbywa siQ kolejne Zebranie, kt6re jest uprawnione do podejmowania uchwal je2eli
uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zebtania zapadalqzwyklq wiekszoscie glos6w os6b biorAcych udzial w Zebraniu."
3) $ 20 ust. 1 i ust 3 otzymuje nastepujqce bemienie:

,,s 20

1. ZaEEd jest wybierany w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu
tajnym, spo6r6d nieograniczonej liczby kandydat6w, pzez mieszkanc6w osiedla uprawnionych
do udzialu w Zebraniu Mieszkanc6w.

3 Spadek liczby uprawnionych biorqcych udzial w Zebianiu Mieszkarlc6w ponizej quorum
wskazanego w ust.2, po wydaniu kart do pzeprowadzenia pieMszego glosowania,
nie wp.lywa na waznosc wybor6w."

4) $ 21 ust. 2 otzymuje nastqpujqce bzmienie:
,,s 21

2. Kandydatury przyjmule komisja skrutacyjna wyloniona spo5r6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposrod siebie zwyktQ wiQkszosciE
gtos6w przewodniczacego ijego zastepcQ. Cz{onkami komis.ji nie mogq byc osoby
kandydujqce do funkcji czlonka Zazqdu."

5) S 21 ust. 6 otrzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,s 21

6. Karty do glosowania wydaje sie uprawnionym biorqcym udzia{ w zebraniu Mieszkancow,
za okazaniem dokumentu tozsamosci (ze zdjQciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem



uprawnionego na liscie obecnosci. Glosy oddaje siQ do jednej urny w obecnosci co najmniej
dw6ch czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczqcego lub jego zastepcy."

6) $ 23 otzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 23
1. Czlonkami Zatzqdu zoslajE wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajq kolejno najwieksze liczbe

wa2nie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydat6w otrzyma te samA liczbQ
glos6w, a peekrcczony zostanie limit 5 czlonk6w, glcsowanie powtar2a sie z ograniczeniem
do tychze kandydatdw, aZ do wylonienia ustalonej liczby czlonk6w Zazedu.

2. Jezeli w wyniku glosowania nie zostanE obsadzone wszystkie miejsca w ZarzEdzie,
pzeprowadza siq dodatkowe glosowania nad zgloszonymi uprzednio kandydatami, az do
pelne.i obsady miejsc."

7) S 25 otrzymuje nastepujEce bzmienie:
,,s 2s

Kadencja ZarzEdu Vwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w
kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy pzeprowadzic w ostatnich trzech miesiEcach
roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastrzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.
8) $ 27 ust. 1 otrzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 27

'l. Mandat czlonka ZarzEdu wygasa w nastQpujecych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umySlne pzestepstwo Scigane z oskar2enia
publicznego,
- Smierci,
- zlozenia ,ezygnaiti - z uplywem 30 dni od daty zlozenia oSwiadczenia w trybie par.26."

9) $ 33 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 33

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z wlasnej inicjatywy, z iniclatywy Burmistza lub
na wniosek Zebrania Mieszkanc6w."

10) S 34 uchyli6.

s2
Kadencja Zatzqdu, wybranego w 2020 roku liczy siq od dnia wyboru do konca 2025 roku.

s3
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplyiivie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojewodztwa Slqskiego.

w r. EtrR^&tltsTRZA
nsr Anffi Raud.ner

z".tepAdk -t".,"
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Zalqczniknr'14
do Zarzqdzenia nr 427 l'18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-LeszczYnY
z dnia 24wrzeSnia 2018 roku

OGLOSZENIE

na podstawie $ 4 ust. 2 uchwaty Nr XXll/253/16 Rady Miejskiej
w Czenruionce-Leszczynach zdnia20 maia 2016 roku

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkaficami Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

(Dz.lJrz. Woj. Sl. 22016 r., poz. 2969 zpo2n. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny

ogtasza w dniach l pa2dziernika 2018 roku - 5 pa2dziernika 2018 roku dla

mieszkancow jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny -

Betku, Ksiqzenic, Stanowic, Szczejkowic, Przegqdzy, Palowic, Czuchowa,
Dqbienska, Czeruuionki Centrum, Czenrvionki Karolinki, Leszczyn Osiedla,
Leszczyn Starych, Malenia; konsultacje spoleczne w przedmiocie projektow

uchwal w sprawie zmiany statutow jednostek pomocniczych Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny

1. Przedmiot konsultacji: projekty uchwat w sprawie zmiany statutow: Belku,
Ksiq2enic, Stanowic, Szczejkowic, Przegqdzy, Palowic, Czuchowa,
Dqbienska, Czenruionki Centrum, Czenruionki Karolinki, Leszczyn Osiedla,
Leszczyn Starych, Malenie.

2. Konsultacje przeprowadzone bedq wg nastqpujqcego harmonogramu:

Data Urzqd
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9 (pokoi nr 10)

Centrum
Ku lturalno-Ed ukacyj ne
w Czenvionce-Leszczynach
ul. 3 Maia (l pietro - duza sala)

01 .10.2018 r. 7.30-17.00 17.00-18.00
02.10.2018 r. 7.30-15.30 15.30-17.00
03.10.2018 r. 7.30-15.30 15.30-17.00
04.10.2018 r. 7.30-15.30 15.30-17.00
05.10.2018 r. 7.30-14.00 14.00-15.00

3. Konsultacje w formie informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta
Czenruionka-Leszczyny, przeprowadza sig poprzez umieszczenie
od 1 pa2dziernika 2018 roku do 5 pa2dziernika 2018 roku, na stronie
internetowej Gminy i Miasta projektow uchwal w sprawie zmiany statutow
jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wraz
z ogloszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zglaszania opinii.



4.

5.

Konsultacje polegad bqdq na kierorraniu do Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pisemnych opinii mieszkaficow jednostek
pomocniczych gminy wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 15
do n iniejszego ZarzEdzenia.

Uprawnionymi do udziatu w konsultacjach sq mieszkaricy poszczeg6lnych
jednostek pomocniczych gminy.

W T. HURMIgTRZA
mgt lnq$Pl Ra.udncr

,^"rorlh,mrstrz.

.r',/'/
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Zalqcznik nr 15
do Zarzqdzenia nr 427118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrvion ka-LeszczynY
zdnia24wzeSnia 2018 r.

Formularz zglaszania oPinii

1 . Projekt uchwaly w sprawie zmian statutu jednostki pomocniczej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny'. Belk, Ksiq2enice, Stanowice, Szczejkowice,
Przegqdza, Palowice, Czuch6w, Dqbierisko, Czerwionka Centrum,
Czerwionka Karolinka, Leszczyny Osiedle, Leszczyny Stare, Malenie

(proszg zaznaczye whSciwe solectwo, dzielnicg, lub osiedle)

2. Opinia do projektu uchwaly w sprawie zmian statutu:

3. lnformacje o zglaszajqcym opiniq:

1) lmiq i nazwisko:

2) Adres zamieszkania:

Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z arl. 6 ust. 1 lit. a og6lnego rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) wyra2am zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu przeprowadzenia konsultacji spolecznych w solectwach, dzielnicach i osiedlu
w sprawie projekt6w uchwal w sprawie zmiany statut6w jednostek pomocniczych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Podpis

w z. BURMISTRZA
mgr Ar.d,rz^Raud ^.r

z^.tepc{ lr-r.trt.


