
UCHWAŁA NR XXIII/270/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz  art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Komisji Statutowej, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

W statucie dzielnicy Czerwionka Karolinka, którego treść stanowi załącznik do uchwały Nr XL/456/09 
z dnia 25 września 2009 r. w sprawie  nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19. 1. Rada jest wybierana w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów przez stałych mieszkańców dzielnicy na  zebraniu mieszkańców zwołanym 
wyłącznie dla tych celów przez Burmistrza Gminy i Miasta lub zastępcę Burmistrza w uzgodnieniu 
z przewodniczącym Rady Dzielnicy.

2. Zebranie wyborcze jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborców. Prawo do 
udziału w takim zebraniu mają mieszkańcy stale zamieszkali w dzielnicy w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego, w tym umieszczeni w rejestrze wyborców dla obszaru dzielnicy prowadzonym 
w Urzędzie Gminy i Miasta zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy. Jeżeli w zebraniu 
wyborczym wzięła udział liczba wyborców mniejsza niż 50, to wówczas w tym samym dniu odbywa 
się kolejne zebranie wyborcze, które jest ważne jeżeli uczestniczy  w nim co najmniej 30 
wyborców.

3. Zebranie takie prowadzi osoba wybrana spośród zebranych mieszkańców.”;

2) dodaje się nowy § 19a o treści:

„§ 19a. 1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają osoby uprawnione do udziału w zebraniu 
bezpośrednio w trakcie zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania w liczbie 
3-5 osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższą funkcję. 
Przewodniczącego komisja wybiera we własnym zakresie, spośród swoich członków.

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie 
zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.

4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.

5. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i 
imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczątką dzielnicy. Komisja 
opracowuje protokół z głosowania. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą 
nieważną i nie jest brana   pod uwagę przy liczeniu głosów.

6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu 
tożsamości i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Głos oddaje się tylko do jednej 
urny. Oddając głos wyborca okazać winien Komisji  dokument tożsamości ze zdjęciem dla 
potwierdzenia przez nią na wyżej    wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.

7. Głosuje się przez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się 
głos. Dla ważności głosów należy postawić maksymalnie piętnaście znaków „X”.”;

3) dodaje się nowy § 19b o treści:

„§ 19b. 1. Członkiem Rady może być każdy mieszkaniec dzielnicy, posiadający czynne prawo 
wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z 
oskarżenia publicznego.
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2. Kandydat  na członka Rady  składa pisemne oświadczenie  o niekaralności.”;

4) dodaje się nowy § 19c o treści:

„§ 19c. 1. Członkami Rady zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą 
liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, a 
przekroczony zostanie limit 15 członków, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do kandydatów 
z taką samą liczbą głosów.”;

5) w § 24 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Odwołanie wszystkich lub poszczególnych członków Rady, może nastąpić przed upływem 
kadencji na pisemny wniosek co najmniej 5% uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców, 
zawierający uzasadnienie odwołania, względnie na wniosek 2/3 składu Rady Dzielnicy. Odwołanie 
wymaga uzyskania opinii Burmistrza i może nastąpić w głosowaniu tajnym większością głosów 
mieszkańców obecnych na zebraniu, nie mniejszą niż ta, którą  uzyskał dany członek na zebraniu, 
na którym został wybrany.”;

6) § 25 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 25. 1. Nowe wybory w przypadkach opisanych w § 24, winne być przeprowadzone do 60 dni 
od odwołania całej Rady lub któregoś z jej członków, bądź stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

2. Członek Rady wybrany w trybie o którym mowa w ust. 1 pełni funkcję do końca danej 
kadencji. Zasady określone  w § 23-25 stosuje się odpowiednio.”;

7) w § 27 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. W takim przypadku przeprowadza się wybory nowej Rady lub Zarządu.”;

8) § 28 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 28. W sytuacji określonej w § 27 ust. 3 wybory przeprowadza się według zasad określonych w 
Rozdziale IV niniejszego statutu.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda
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