
BURM!STRZ
GMINT r vtrASTA

Czerwronka-Leszczyny

s1

W Statucie Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny, stanowiqcym zalqcznik do uchwaly
Nr Xl/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie pzyjqcia Statutu Gminy i Miasta Czenvionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Sl. Ur At, poz.2201ze zm.), wprowadza siQ nastepujqce zmiany:

Zalqcznik
do Zalz dzenia nr 148/15
BurmistJza Gminy i Miasta
czerwionka-Leszczyny
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Uchwala Nr Vlll/...../15
Rady Miejskiej w Czeiwionce-Leszczynach

z dnia ...............2015 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1,att.22, art.40 ust.2 pkt 1, art.41 ust. 1 orazart.42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. 22013 t. poz. 594 z p62n.
zm.), w zwiqzku z S 80 Statutu Gminy i Miasta stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Nr
XV5812003 z dnia 27 czevca 2003 r. w sprawie przyjecia Statutu Gminy iMiasta CzeMionka-
Leszczyny (Dz. Uz. Woj. St. rur at , poz. 2201 ze zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co nastgpuje:

1) S 1 ust.2otzymuje nastepujEce brzmienie:
,,2. Gmina dziala na podstawie ustawy z dnia 8

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zwanej
statutu."

2)
a) S 2 zdanie pieMsze oznacza siQ jako ust. 1, zdanie drugiejako ust.2,
b) ust. 1 otzymuje nastgpujqce bzmienie:
,,i . Omina ooelmile obsiaio powiezchni 1'15,6 km2."

3) w S 12 ust. 2 uchyla sie.

4) w $ 13 ust. 2, w pkt 2 usuwa sie slowa ,,i osiedlach." idodaje sie pkt 3 o nastQpujqcym
bzmieniu:

,,3) Zebranie Mieszkanc6w i Zan qd Osiedla w osiedlu."

5) usuwa sig oznaczenie itlnul rozdzialu ll

6) w S 15 ust. 1 otzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,1. W sprawach samoopodatkowania mieszkanc6w na cele publiczne mieszczEce sie w zakresie

zadai i kompetencji organ6w gminy oraz odwolania Rady Miejskiej i Burmistrza pzed
uptywem kadencji rozstrzyga sie wylqcznie w drodze referendum. Zasady itryb
przeprowadzenia referendum okreSlajE odrebne przepisy."

7) w S 16 ust. 1 oteymuje nast?pujqce brzmienie:
,,1. Niezaleznie od referendum, w przypadkach pzewidzianych ustawq oraz w innych sprawach

wa2nych dla gminy, moga byt przeprowadzone na czqSci lub calosci obszaru gminy
konsultacje z mieszkancami."

8) dotychczasowe oznaczenle ,,Rozdzial lll" otrzymuje oznaczenie ,,Rozdzial ll".

marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
dalej ,,ustawq" i na podstawie niniejszego



9) w S 18 ust. 2 otrzymuJe nastepujEce bamienie:
,,2. Rada sklada sie z radnych wybranych pzez mieszkarlcow w trybie okreslonym

w obowiazuiacych pe episach."

10) $ 19 otrzymule nast?pujqce bzmienie:
,,Rada wykonuje swoje funkcje poprzez:
1) PzewodniczEcego Rady zwanego dalej,,Pzewodniczqcym",
2) Wicepzewodniczacych Rady wybranych w liczbie pzewidzianej w obowiqzujqcych przepisach

prawa, zwanych dalej,,WiceprzewodniczEcymi",
3)stale i dorazne komisje.'

11)w$20ust.2
a) uchyla sie pkt 7,
b) pkt 8 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,8) reprezentuje Rade w kontaktach z mediami, lub wyznacza osobQ dla tych cel6w,"

'12) w S 22 ust. 1

w zdaniu drugim po slowach ,,dzialajqc z" dopisuje sie slowo: ,,jego", a usuwa sie poM6rnie
uzyte slowo:,,peewodniczqcego".

13) w $ 23 ust. 1 otzymuje brzmienie:
,,1. Sesje zwoluje sig nie Eadzie.l niz raz na kwartal, a w razie potzeby w trybie art. 20 ust. 3

ustawy o samorzEdzie gminnym."

14) S 24 ust. 2 otzymuje nastqpujEce bzmienie:
,,2. O sesji Rady nale2y zawiadamia6 radnego pzez wyslanie co najmniej 7 dni przed jej terminem

pisma wskazujqc miesiqc, dzien, godzinQ oraz miejsce posiedzenia, a takze porzqdek obrad.
Za r6wnorzedne forme zawiadomienia uwa2a sie wyslanie wiadomosci poczte elektroniczna
lub faksem. Do okreslonego w zdaniu pierwszym 7 dniowego terminu wlicza sig r6wnie2
dzien wyznaczony na posiedzenie Rady."

15)
a) S 27 ust. 'l oteymuje nastepujqce brzmienie:
,,1. Porzqdek obrad zawiera6 powinien miedzy innymi:

1) otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci,
2) pzyjqcie prolokolu popzedniej sesji,
3) przedstawienie informacji o pracach Burmistrza miqdzy sesjami,
4) przedstawienie informacji o pracach komisji Rady i klub6w radnych,
5) rozpatzenie projektow uchwal i podjqcie uchwal,
6) pzedstawienie informacji o bie2qcej dzialalnosci Shazy Miejskiej,
7) zapytania i wolne wnioski,
8) zakonczenie sesji."

b) $ 27 ust. 3 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,3. lnformacje o pracy Burmistrza sklada osobiscie Burmistz, ZastQpca Burmistrza lub osoba

upowazniona przez Burmistza".

16)
a) S 28 ust.1 w zdaniu pierwszym, po slowie ,,ZastQpca" dodaje sie slowo ,,Burmistza", a usuwa

sie slowo: ,,jego",

b) ) S 28 ust.2 otzymuje nastepujqce brzmienie:

,2. W obradach Rady maje prawo uczestniczyc ka2dorazowo soltys iprzewodniczEcy zarzqdiw
dzielnic i osiedli. Przysluguje im prawo glosu w dyskusji."

17) S 29 ust. 4 otzymuje nast?pujqce brzmienie:
,,4. Bgdacy podstawq opracowania protokolu, zapis elektroniczny powinien byc przechowywany

w Biurze Rady do czasu przyjecia protokolu."



'18) S 30 otzymuje nastepujqce brzmienie:

" 
1. PzewodniczAcy Rady prowadzi obrady zgodnie z pozEdkiem obrad, otwierajEc i zamykajqc

dyskus.ie nad kazdyrn 2 punkt6w.
2. Radny nie moze zabierac glosu bez zezwolenia PzewodniczEcego Rady.
3. Pzewodniczqcy Rady mo2e zabierae glos w kazdej chwili obrad.
4. PzewodniczEcy Rady mo2e udzielid glosu osobom zaproszonym na sesjq Rady.
5. Pzewodniczqcy obrad udziela glosu w sprawach objetych porzqdkiem obrad wedlug kolejnosci

zgloszei. Burmistz lub wskazany przez niego pracownik, pracownik obslugi prawnej, a tak2e
pzewodniczqcy komisji wlasciwej dla pzedmiotu obrad, otzymujq glo8 poza kolejno6ciq.

6. Radni zglaszajq sw6j udzial w dyskusji przez podniesienie reki.
7. Przewodniczqcy obrad moze ograniczy6 czas wystqpief w dyskusji, a takze moze nie wyrazic

zgody na poM6rne zabranie glosu przez zainteresowanego w tej sprawie.
8. Odwolanie od decyzji pzewodniczqcego obrad w sprawach, o kt6rych mowa w ust. 7,

niezwlocznie rozstrzyga Rada wiekszosciE glos6w w glosowaniu jawnym.

9. Przewodniczqcy obrad zwraca uwage radnemu, jezeli w swoim wystEpienju odbiega od tematyki
pozEdku obrad, a jeSli to nie skutkuje moze odebrae przemawiajEcemu glos. Fakt ten
odnotowu.le sie w protokole sesji.

10. Na wniosek radnego przewodniczEcy obrad przyjmuje do protokolu sesji jako zalEcznik
wystEpienie radnego zgloszone na pismie i wygloszone w toku obrad.

11. Przewodniczqcy obrad udziela glosu poza kolejnosciE w sprawie wniosk6w o charakteze
formalnym, a w szczeg6lnoSci dotyczqcych:

1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany porzqdku obrad,
3) zakohczenia dyskusji ipodjecia uchwaly,
4) uchwaleniatajnosciposiedzenia,
5) pzerwania, odroczenia lub zamkniecia posiedzenia,
6) ponownego skierowania projektu uchwaly do komisji,
7) ponownego przeliczenia glos6w,
8) glosowania bez dyskusii,
9) zatzadzenia ptzery,

10) ograniczeniaczasuwypowiedzi,
1 1) zamkniecia list kandydat6w pzy wyborach."

1e)
a) S 31 ust. 1 otrzymuje nastepujace bzmienie:
,, 1. Po wyczerpaniu listy m0wc6w, kt6zy zglosili siq do dyskusji, bad, w wyniku ptzyiecia Wzez

Rade formalnego wniosku o zamkniecie dyskusji, pzewodniczqcy obrad zamyka dyskusje
i tozpoczyna procedurQ glosowania."

b) w przepisie S 3'l ust.2 w zdaniu drugim slowa: ,,i oglasza 30 min. " zastepuje sig slowami:

,,zatzqdzEac lrw4qcq do 30 minut".

c) $ 31 ust. 3 otrzymuje nastQpujace brzmienie:
,,3. W pzypadku zgloszenia autopoprawek do projektu uchwaly nie przeglosowuje siQ ich,

traktujec projekt calosciowo. W pzypadku innych poprawek do projektu uchwaty, glosuje sie
najpieM poprawki, a potem caly projekt uchwaly."

d) $ 31 ust.4 otrzymuje nastqpujqce brzmienie:
,,4. Z zastze2eniem wyjqtk6w przewidzianych w ustawie, glosowanie iest Jawne i odbywa siQ

przez podniesienie reki."

20)
a) w pzepisie S 32 ust. 1 w zdaniu drugim slowo ,,literami" zastepuje sie slowem: ,,cyframi",

b) $ 32 ust. 4 otrzymuje nastgpujqce brzmienie:
,,4. Zwykla wigkszosd glos6w oznacza, 2e ptzyjely zostal wniosek, kt6ry uzyskal wiekszq liczbe

glosow,,za" ni2 ,,pzeciw". Glosow ,,wstzymujqcych sie" nie dolicza sie do zadnej z grup
glosujqcych."



c) S 32 ust. 5 w zdaniu drugim po slowach: ,,regule,,50% + 1 glos" dodaje siq slowa: ,,wa2nie
oddanych glos6vl',

d) S 32 ust. 6 otzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,6. Uchwaly podpisuje Pzewodniczqcy Rady lub Wicepzewodniczecy Rady, je2eli prowadzil

obrady lub ich czgS6."

211
a) S 33 ust. 2 ofizymuje nastQpujqce brzmienie:
,,2. Z wnioskiem o podjQcie inicjatywy uchwalodawczej w okre6lonych sprawach mogq

wystQpowa6 do organ6w wymienionych w ust. 1 wyborcy i ich organizacie, a takze inne
organizacje dzial4qce na terenie gminy i miasta.'

b) $ 33 ust. 5 oteymuje nastQpujEce brzmienie:

,,5. Wszystkie projekty uchwal wymagajq opinii radcy prawnego lub inspektora ds. prawnych

w Urzedzie Gminy i Miasta w drodze parafy, w pzedmiocie zgodnosci projektowanej uchwaly
z prawem."

c) uchyla si? dotychczasowy ust. 6,

22) dod4e sie S 33 a w bzmieniu:
,s33a
1. Projekt uchwaly powinien zawierad:

1) tytul uchwaly,
2) podstawq prawnq iwskazanie wnioskodawcy uchwaly,
3) treso uchwaly,
4) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwaly'
5) okreslenie terminu wejscia w zycie uchwaly.

2. Do projektu uchwaly, w razie potrzeby, dolqcza siq uzasadnienie zawierajqce w szczegolnosci:

wskazanie koniecznosci podjecia uchwaly, oczekiwane skutki spoleczne oraz ewentualne koszty
jej realizacji i 2r6dla ich pokrycia."

23) w S 34 w ust. 1 uchyla sig zdanie drugie.

24) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial lV' oznacza sie jako 
',Oddzial4".

25].
a) ire6d $ 35 oznacza sie jako ust. 1 a zdaniu drugiemu nadaje siQ nastepujece-brzmienie:

,,SfAa ojobo*y komisji okie5la Rada w odrebnej uchwale z uwzglSdnieniem S 38 ust. 2."

b)wS 35 po ust. 1, o kt6rym mowa w lit. adodajesiQ ust.2w nastepujqcym brzmieniu:

,2. Komisje podlegajA Radzie w petnym zakresie swojej dzialalno6ci."

c)w$ 35 po ust. 2, o kt6rym mowa w lit. bdodajesiQ ust.3w nastepujqcym bzmieniu:

,,3. DzialalnoSd komisji ustaje z uplywem kadencji Rady."

26) S 36 pkt. 2 oltzy-r'ule nowe bzmienie:
,,2j opiniowanie i rozpatrywanie spraw pzekazywanych komisji pzez Radq lub Burmist2a oraz' 

spraw pzedkladanych przez czlonkow komisji, radnych, soltys6w, rady soleckie, zazAdy
dzielnic, zarzady osiedli oraz rady dzielnic,"

27) S 37 ust. 1 otzymuje nowe bzmienie:
,, i. ila kolejnej sesji po powo'laniu Komisji pzedkladajq one Radzie pisemny plan obejmujacy

przedmiotowy zakres dzialania komisji, z zastrzezeniem S 45 ust. 1."

28) $ 38 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

,,1. komisje obradujA na posiedzeniach w obecnosci co najmniej potowy swoich sklad6w.
Posiedzenia komisji odbywajq siQ w okresie miedzysesyjnym Rady lub w razie potrzeby

w innym terminie.''



29) $ 39 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:
,,4. W posiedzeniach komisji, bez prawa udziatu w glosowaniu, mogq uczestniczyd radni nie

bedacy jej czlonkami, a takze sottysi, przewodniczqcy zatzqd5w dzielnic, przewodniczqcy
zaP.AdOw osiedli, a takze inni zainteresowani."

30)
a) S 40. ust. 3 otzymuje nowe bzmienie:
,,3. Z pzebiegu posiedzenia komisji spozqdza siQ protokdl wskazujqcy date i numer posiedzenia,

obejmujacy zapis peebiegu posiedzenia. Do protokolu zalecza siQ listQ obecnosci, teksty
sprawozdan, projekt6w uchwal, a takze pzedlozonych informacji, odpowiedzi, jak r6wnie2
tresc podjetych uchwal, stanowisk i opinii."

b) S 40. ust. 4 otzymuje nowe bzmienie:
,,4. Protok6l podpisuje przewodniczqcy lub inna osoba prowadzAca obrady komisji "

c) 40. ust. 5 otrzymuje nowe bzmienie:
,,5. Biuro Rady obowiEzane jest Nzekazywae zainteresowanym jednostkom uchwaly komisji."

31)
a) w $ 41. ust. 1 dodaje sie zdanie drugie o nastQpuJacym bzmieniu:
,,O powolaniu podkomisji komisJa zawiadamia niezwlocznie RadQ "

b) S 41 . ust. 2 otrzymuje nowe bzmienie:
,2. Od negatywnych opinii podejmowanych w powiezonych komisjom sprawach' zaintereso$/any

mo2e wniese odwolanie do Rady. Uprawnienie to nie dotyczy spraw wymienionych w S 36 pkt

1 i3. Stanowisko Rady rozpatruiqcej odwo{ania jest ostateczne."

32) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial V' oznacza siQ jako ,,Oddzial 5'.

33)
a) dotychczasowq tresd S 43 oznacza siq jako ust. 1, dodajqc po pkt 3, pkt 4 o nastepujqcym

brzmieniu:
,, 4) wykonywanie innych zadan zleconych przez RadQ w zakresie kontroli."

b) w S 43 po ust. 1 o ktorym mowa w lit. a), dodale sie ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastepujqce rodzale kontroli:
1) kompleksowe - obejmuiEce calosd dzia+alnosci kontrolowanego podmiotu,

2) problemowe - obejmujEce zagadnienia z zakresu dzialalnoscl kontrolowanego
podmiotu,

3) sprawdzajqce - podejmowane w celu sprawdzenia realizacji wniosk6w z poprzednich

kontroli."

34) w $ 44 dodaje sie po slowie ,,Przewodniczqcego" slowo: ,,Rady"

35)
a) w S 45 w ust. 1 po slowie: ,,Komisja" dodaje sie slowo: ,,Rewizyjna",

b) S 45 w ust. 2 otrzymuje nowe bzmienie:
,,2. Rada mo2e zlecal Komisji Rewizyjnej kontrole problemowe lub kontrole dorazne, okreslajqc

ten obowiEzek w protokole sesji, tamze wskazujqc peedmiot i zakres kontroll."

c) w S 45 w ust. 3 zdanie trzecie oteymuje nastepuiqce brzmienie:

"Zesp6t 
pzedstawia niezwlocznie podpisany protok6t Komisii Rewizyjnei i Burmistrzowi oraz

kierownikowi kontrolowanej jednostki."

d) w S 45 w ust. 4 zadanie pierwsze otrzymuje nastepujqce brzmienie:

,Komisja Rewizyjna sklada sprawozdania na ka2dej sesji Rady z zastrzezeniem ust. 8."

e) w $ 45 w ust. 4 zadanie trzecie otzymuje nastepujqce brzmienie:



,Do pracy komisji majq zastosowanie pzepisy $ 35-36 oraz S 38 iS 39 ust. 1-3 niniejszego
statutu."

0 w S 45 po ust. 7 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:
,,8. Sprawozdanie z kontroli zleconych przez RadQ Komisja Rewizyjna pzedklada Radzie na

najbli2szej sesji po zakonczonej kontroli."

36) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial Vl" oznacza sie jako ,,Oddzial 6".

37)
a) w S 47 ust. 1 otzymuje nowe brzmienie:
,,1. Radni mogA zzesza6 siq w kluby, kt6re twozone sq przez zainteresowanych, a fakt ich

zawiqzania musi byd zgloszony Radzie na pismie na najblizszej sesji Rady. Zgloszenie
zawieta' powinno nazwQ klubu, wykaz radnych, osobQ kierujEcE pracq klubu oraz date jego

zalozenia. KIub liczyd powinien co najmniej 3 radnych. Przynaleznosc do klub6w jest

dobrowolna."

b) ) w S 47 ust. 3 otrzymuje nowe bzmienie:
,,3. Kluby radnych dzialajE przez okres kadencji Rady, na podstawie niniejszego statutu oraz

opracowanych przez siebie regulamin6w."

c) ) w S 47 ust.6 otzymuje nowe brzmienie:

,,6. Burrnistz zapewnia klubom pomieszczenia w celu odbycia posiedzen, udostepnia informacie

vMi4zane z rczpalwanq sprawe, w miare mo2liwosci zapewnia obecnosc na posiedzeniu

klubu pracownik6w samozqdowych. Uprzedzenie o posiedzeniu klubu zgtosi6 nalezy

w Biuze Rady co najmniej 7 dni wczeSniej."

d) ) w S 47 po ust. 6 dodaje siq ust. 7 o nastepujEcym bzmieniu:

,,i .' Rozwiqzanie klubu nastQpuje na zasadach pzewidzianych dla iego utwozenia, bqd2

w sytuacji kiedy w skladzie klubu jest mniej ni2 3 radnych."

38) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdziat Vll' oznacza sie jako ,,Oddzial7"

39) w S 48 ust. 2 otrzymu.ie nowe bzmienie
,2.'Ra-dny ma obowqzek uczestniczyd w sesjach Rady oraz w pracach organ6w, do ktorych' 

zostai wybrany. Kazda nieobecnosd na posiedzeniu Rady lub komisji wymaga

usprawiediiwienia zgloszonego do Biura Rady na pismie, zgodnie z odrebnymi przepisami

zawartymi w uchwale Rady w sprawie zasad pzyznawania i wysokosci diet oraz zwrotu

koszt6w podr62y radnym Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach."

40)
a) w $ 49 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

,,i1 wyrazac swoje stanowisko otaz zglasza1 wnioski w sprawach rozpatrywanych na
posiedzeniach Rady oraz jej organow,"

b) S 49 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

,61-kozystaC z prawa iriiciaiywy uchwalodawczej na zasadach okre6lonych w niniejszym statucie,"

c) S 49 ust. 1 pkt 6 otrzymuje nowe bzmienie:
,,0)- uzyskiwad wszelkie informacje o sprawach prowadzonych pzez Burmistza, jednostki' 

pomocnicze gminy, chyba 2e obowiazujqce przepisy prawa stoje temu na pzeszkodzie,"

41)S 50 otzymu;e nowe nastgpujqce brzmienie:

,,Obowiqzek radnego wskazany w art. 23 ustawy o samozqdzie gminnym moze by6 realizowany
w szczeg0lnosci Przez:

1) organizowanie spotkafr z wyborcami,
2) informowanie wyborc6w o aktualnej sytuacji gminy,

3) informowanie wyborcow o dzialalnosci radnego,



4) konsultowanie spraw wniesionych pod obrady Rady popzez wsp6lprace
z soltysami lub zarzqdami dzielnic, zarzEdami osiedli,

5) propagowanie zamiezen idokonan Rady."

42) S 51 otrzymuje nowe nastQpujqce brzmienie:
,,W celu oceny zdarzeh uzasadniajqcych odmowQ udzielenia zgody na rczwiqzanie z radnym

stosunku pracy Rada powoluJe dora2nE komisje. Komisja ta pzedstawia swoje stanowisko na
najblizszej sesji Rady."

43) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial Vlll" oznacza sig jako ,,Rozdzial lll".

44) S 53 ust. 'l otzymuje nowe nastQpujqce brzmienie:

,'1. Do zadai Burmistza nalezy w szczeg6lnosci:
1) kierowanie biezEcymi sprawami gminy,
2\ reprezentowanie gminy na zewnqtz,
3) ustanawianie pelnomocnikOw i okreslanie zakresu ich umocowarl,
4) przygotowanie projekt6w uchwa+ Rady,
5) okreslanie sposobu wykonania uchwal Rady,
6) informowanie mieszkancow o zalozeniach projektu bud2etu, kierunkach polityki

spoleczno - gospodarczej gminy, wykozystywaniu Srodk6w budzetowych,
7l opracowanie projektu budzetu iwykonanie budzetu,
8) organizowanie pracy Uzgdu Gminy i Miasta,

9) podejmowanie decyzji w sprawach zwyktego zarzEdu majqtkiem, a attlaszcza:
a) zaciEganie zobowiAzaf' w zakresie podejmowania inwestycji i remont6w

o wartosci nie pzekracza.iqcej sumy ustalonej corocznie przez Radq;

b) zaciqganie pozyczek kr6tkoterminowych do lacznej wysokosci nie przekraczajqcej
wielkosci ustalonei pzez RadQ na dany rok budzetowy;

10) powolywaniekomisjiprzetargowych,
11) decydowanie o wszczQciu sporu sqdowego lub rezygnacji z niego i ustalenie

warunk6w ugody,
12) zatrudnianie izwalnianie kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych,
13) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacy.lnych' pelnomocnictw do

zaeEdzania mieniem gminy, pzekazanym tym jednostkom,

14) pzedkladanie Radzie sprawozdan z dzialalnoscl finansowej gminy w terminach
ustawowych,

15) wykonywaniezadarlzleconych, okreslonychodrQbnymi przepisami,

16i wykonywanie zadan przejQtych od administracji rzqdowej i samozadowej w drodze
porozumien,

17) wydawanie pzepis6w porzEdkowych w przypadkach nie cierpiqcych zwloki."

45) S 55 otzymuje nowe nastepujqce brzmienie:

,,Burmistz pzyjmuje interesant6w w dniach igodzinach ustalonych w regulaminie organizacyjnym

Uzedu, a w czasie jego nieobecno6ci - czyni to jego zastepca."

46) w $ 56 po slowach: ,,Burmistz iest" dodaje sie slowa: ,,kierownikiem Uzedu i".

47).

a) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial lx" oznacza siQ jako,,Rozdzial lV".

b) zmienia si? tytul rozdzialu nadajEc mu nastepujece bzmienie: ,,Zasady dostQpu do dokument6w

Wnikajqcych z wykonywania zadan organ6w gminy" .

48) $ 58 otzymuje nowe nastQpujqce brzmienie:
,,Dostep do dokument6w wytwozonych przez organy gminy zainteresowani uzyskujq w trybie i na

zasadach okreglonych w przepisach o dostQpie do informacji publicznej."

49) $ 59 oteymuje nowe nastepujqce bzmienie:
,Ograniczenia jawnosci dokument6w wytworzonych peez otgany gminy mogA wynikac wylqcznie

z powszechnie obowiqzujqcych pzepis6w prawa.'



50) S 60 w zadaniu drugim, po slowach: ,,Protokoly sesji " dodaje siq slowa: ,,i protokoly komisji"

51) S 61 zdanie tzecie otzymuje nowe nastqpujqce bzmienie:
,,Zapisy powy2sze nie dotyczq tych dokument6w, ktOre sq ujawnione w Biuletynie lnformacji

Publicznej."

52) $ 62 ust. 2 i ust. 3 otzymujq nowe nastqpujqce bzmienie"
,,2. Udostgpniajqcy:

1) informuje wnioskodawcQ, czy dokumenty mogq byd udostqpnione niezwlocznie,
2) wyznacza pracownika Uzqdu Gminy i Miasta, bqdz jednostki organizacyjnej,

w obecnoSci kt6rego dokumenty mogq byd udostqpnione,
3) wskazujemiejsceudostqpnieniadokument6w.

3. W pzypadku, gdy dokument wymaga dluZszego przygotowania do udostqpnienia,
udostqpniajqcy wyznacza termin udostqpnienia dokumentu nie dluzszy ni2 14 dni od daty
zlo2enia wniosku. Termin ten mo2e by6 pzedlu2ony do 2 miesiqcy ze wzglqdu na zlo2ono56
wniosku. O przedlu2eniu terminu wnioskodawca zawiadamiany jest na piSmie."

53) $ 64 otrzymuje nowe nastqpujqce brzmienie:
,,1. Sekretarz Gminy i Miasta oraz osoba wyznaczona, prowadzq rejestr wniosk6w o udostqpnienie
dokument6w, zawiera on: imig i nazwisko wnioskodawcy, datg wplywu wniosku, pzedmiot wniosku,
nazwe udostqpnionego dokumentu, datq zalatwienia i potwierdzenie zainteresowanego,
2. Rejestr wniosk6w jest jawny."

54) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial X" oznacza siq jako ,,Rozdzial V".

55) S 65 otzymuje nowe brzmienie:
,,Uchwaly Rady i protokoly z posiedzefi Rady przechowuje siq w Biurze Rady."

56) uchyla siq $ 68,

57) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial Xl" oznacza siq jako ,,Rozdzial Vl".

58) w S 69:
a) pkt 1 otrzymuje nowe bzmienie:
,,1 ) wyboru - Burmistz,"

b) w pkt 2) skreSla siq slowa: ,,sekretaz Gminy ,"

59) w S 70 w ust. 2 skre5la siq slowa: ,,Sekretaza i",

60) uchyla siq $ 72,

61) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial Xll" oznacza siq jako ,,Rozdzial Vll".

62)
a) w S 73 ust. 2 otrzymuje nastqpujqce brzmienie:
,,2. Uchwaly Rady, o kt6rych mowa w ust. 1. okreSlajq w szczeg6lno6ci:
1) nazwy jednostek pomocniczych,
2) obszary i granice jednostek pomocniczych w formie opisowej i graficznej w postaci mapy,
3) szczeg6lowq organizacje otaz zakres dzialania jednostek pomocniczych,
4) formy dzialania izadania organ6w jednostek pomocniczych,
5) rodzle zadafi powierzonych jednostkom pomocniczym Wzez gminq otaz metody

ich realizacji,
6) granice i sposoby kontroli oraz nadzoru organ6w gminy nad dzialalnoSciq organ6w jednostek

pomocniczych."

b) w $ 73 uchyla siq ust. 3 i 4,

63)
a) $ 74 w ust. 1 otrzymuje nastgpujqce brzmienie:



,,1. Z iniqalywq uMorzenia, polqczenia, podzialu lub zniesienia jednostki pomocniczej mo2e

wystqpi6:"
1) Burmistz,
2) wlaSciwa komisja stala RadY,

3) mieszkaflcy z obszaru proponowanej jednostki pomocniczej w liczbie co najmniej 500,

ujqci dla tego obszaru w rejestrze wyborc6w na dzieh zgloszenia inicjatywy."

b) w S 74 w ust. 5 uchyla siq zdanie drugie.

64) S 75 otrzymuje nowe nastgpujqce brzrnienie:

,,Rada rozpatrujqc wniosek mieszkahc6w w sprawie utwozenia jednostki pomocniczej, moze
postanowi6 o pzeprowadzeniu konsultacji z mieszkahcami obszaru, kt6ry ta jednostka

obejmuje lub ma obejmowa6."

65) S 77 otrzymuje nowe nastqpujqce brzmienie:

,,1.Fzebieg zebrania powinien zapewni6 poznanie stanowiska mieszkafrc6w w przedmiocie:

1) celowoSci utwozenia jednostki pomocniczej,
2) nazwY i granicY,
3) zakresu dzialania,

2. Pzedstawiciel Burmistza prowadzqcego zebranie sporzqdza protok6l

do kt6rego zalqcza siq listg obecno6ci.
3. Protokoly z zebrafi wtaz z opiniq wla6ciwej komisji stalej Rady i projektem

siq Pzewodniczqcemu RadY."

z jego pzebiegu,

uchwaly pzekazuje

66) wprowadza siq $ 77 a o tre6ci:

,,$ 77 a
il fontrotq nad dzialalnoSciq jednostki pomocniczej sprawuje Rada, na zasadach okreSlonych

w statucie jednostki pomocniczej.
2. Gospodarka finansowa jednostki pomocniczej prowadzona jest w ramach bud2etu Gminy."

67) dotychczasowe oznaczenie ,,Rozdzial XV" oznacza siq jako ,,Rozdzial Vlll".

68) Zalqcznik Nr 3 otrzymuje nastqpujqce bzmienie:

"WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1^ Uzad Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z. zespil Ekonom iczno-Ad m in istracyj ny szk6l w czerwionce-Leszczynach
3. Osrodek Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach
4. Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach
5. Miejski Osrodek Kultury w Czenruionce-Leszczynach

6. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacjiw Czerwionce-Leszczynach
7 . Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
8. Zarzqd Dr6g i Sluzby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach
9. Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

10. Gimnazjum Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach
11. Szkota Podstawowa Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
12. Szkola Podstawowa Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
13. Szkola Podstawowa w Ksiqzenicach
14. Szkola Podstawowa w Palowicach
15. Szkola Podstawowa w PzegqdzY
16. Szkola Podstawowa w Stanowicach
17. Szkola Podstawowa w Szczejkowicach
18. Przedszkole Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
19. Pzedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
20. Pzedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach
21. Pzedszkole Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
22. Pnedszkole Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach
23. Pzedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach
24. Przedszkole Nr 11 w Czerwionce-Leszczynach
25. Pzedszkole w Belku



26. Zesp6l Szk6l Nr'l w CzeMionce-Leszczynach
27. Zesp6+ Szk6l Nr 2 w CzeMionce-Leszczynach
28. Zespol Szk6l Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
29. Zesp6l Szk6l Nr 4 w CzeMionce-Leszczynach
30. Zespol Szk6l Nr 5 w Betku
31. Pzedsiebiorstwo Wodociag6w i Kanalizacji sp6lka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach".

s2

Wykonanie uchwaly powierza siQ Przewodniczqcemu Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
oraz Burmistzowi Gminy i l\rliasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa
Slqskiego.
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