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Zanqdzenie Nr 332/18
Burmistrza Gminy i Miasta Czenvionka-Leszcryny

z dnia 30 lipca 2018 roku

dotyczQce konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozEdzie gminnym
(t.j.Dz.U.z2018r.,poz.994zp62n.zm.),art.5ust.2pkt3i4ustawyzdnia24kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 45O
z p62n. zm.) w zwi4zku z $ 3 i 4 uchwaly Nr 1X138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu
konsultowania z .ade dzialalnosci po2ytku publicznego i organizacjami pozazqdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.) projekt6w
akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych
organizacji (Dz. Uz. Woj. Sl. z 2015 r., poz. 3888),

1.

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny.
Ustali6 termin pzeprowadzenia konsultacji od 31 lipca 2018 roku do 6 sierpnia 2018
roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje pozazqdowe oruz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22018 r., poz.450 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszai:

1) w formie pisemnej na adres: Uzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do Uzgdu
Gminy i Miasta),

2) poczlqelektronicznq na adres e-mail br@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311760.

W pzypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizacje pozazqdowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq miei formq bezpo6redniego,
otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest Biuro
Rady Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 'l stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2 oznacza
akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w S 1 ust. '1 .
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2.
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1.
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s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzedu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierza m Naczelnikowi Biura Rady.

s5

Zazedzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

u, r. trulRMI6f RzA
mgr Andvfi Raudnr
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Zalqcznik
do Zazqdzenia nr 332118
Burmistrza Gminy i Miasta
Czeruionka-Leszczyny
z dnia 30 lipca 2018 roku

PROJEKT

Uchwala Nr ........./........./18
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, aft. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 t. poz. 994 z p62n.zm.), w zwiazku
z $ 80 Statutu Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny stanowiqcego zalqcznik do Uchwa{y
Nr Xl/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie p1zyjecia Statutu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (1.j. Dz. l)rz. Woj. St z ZOtS (., poz.4701 zpo2n. zm.),

Rada Miejska w Czenrvionce.Leszczynach
uchwala, co nastqpuje:

sl
W Statucie Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny, stanowiecym zalEcznik do Uchwaly
Nr Xl/58/2003 z dnia 27 czeruca 2003 roku w sprawie pzyjqcia Statutu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczy z po2niejszymi zmianami, wprowadza sie nastgpujEce zmiany:

1) w S 1 ust. 2 oznaczenie organu promulgacyjnego: ,,(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446
ze zm.)" zastepuje sig oznaczeniem organu promulgacyjnego: ,,(t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.)" ,

2) w S 38 ust. 2 w zdaniu 2 na kofrcu kropke zastepuje siq pzecinkiem i dodaje siq.
,,2 zastrzezeniem postanowieh $ 461.",

3) po Oddziale 5 dodaje sig Oddzial 5a:

,,Oddziat 5a
Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji

s 46.

Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji, zwana dalej Komisjq, rozpatruje skargi na dzialania
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i gminnych jednostek organizacy.lnych
oraz wnioski i petycje skladane przez obywateli.

s 46'.

Komisja wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczqcego Komisji.



s 46'.

Pzewodniczqcy Rady koordynuje procedurg rozpatrywania i zalatwiania skarg, wniosk6w
i petycji poprzez:

1) kwalifikowaniewplywajqcych spraw,
2) wystgpowanie o uzupelnienie odpowiednio skargi, wniosku lub petycji, w pzypadku

wqtpliwo6ci co do kwalifikacji,
3) niezwloczne nadawanie biegu sprawom popzez skierowanie do Komisji,
4) zawiadomienie skladajqcego o terminie rozpatrzenia sprawy pzez Rade.

s 46'
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwolywanych w miare potzeb przez jej

Przewodniczqcego.
2. Posiedzenia Komisji mogq byc zwolywane takze pzez Pzewodniczqcego Rady.
3. Protokol pzyjmuje siQ na nastgpnym posiedzeniu Komisji po uwzglednieniu

ewentualnych uwag.
4. Je2eli nie wniesiono uwag protok6l uwa2a siq za pzyjQly.
5. Protokol podpisuje Pzewodniczqcy lub Wiceprzewodniczqcy Komisji jesli prowadzi

posiedzenie, oraz protokolant.
6. Uchwaly Komisji zapadajq zwyklq wigkszoSciq glos6w w obecno6ci co najmniej polowy

skladu Komisji w glosowaniu jawnym. W imieniu Komisji uchwaly podpisywane sq pzez
Pzewodniczqcego Komisji lub Wicepzewodniczqcego Komisji, w zale2noSci od tego,
kto pzewodniczyl posiedzeniu.

s 460.

1. Pzewodniczqcy Komisji w terminie 7 dni od wplywu zwoluje posiedzenie celem
rozpalrzenia odpowiednio skargi, wniosku lub petycji.

2. Ustalenia w formie uchwaiy, zawierajqcej w szczeg6lno6ci stanowisko lub opinig,
przekazywane sE Przewodniczqcemu Rady, kt6ry wprowadza ten punkt do pozqdku
obrad na nlbli2szq sesje. Komisja przygotowuje tak2e projekt uchwaly Rady wraz
z uzasadnieniem.

s 465.

1 . Postgpowanie w sprawie skargi przeprowadza siQ w spos6b umo2liwiajqcy bezstronne
ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie i oceng.

2. Komisja rozpatruje skarge w oparciu o ustalenia wlasne, dokumentacjg dostarczonq
przez Burmistrza lub kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz inne dowody,
materialy i informacje uzyskane w toku postepowania dotyczEce okolicznoSci sprawy.

3. Komisja zwraca siq do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny lub kierownika
gminnej jednostki organizacyjnej o udzielenie niezbgdnych wyjaSnieh dotyczEcych
zlozonej skargi, a takze mo2e zwr6cic sig z wnioskiem o zajecie stanowiska,
przedlo2enie dokument6w, informacji oraz innych material6w zwiEzanych ze skargq,
z zachowaniem obowiqzujqcych przepis6w. Burmistrz lub kierownik gminnej jednostki
organizacyjnej zobowiqzani sq do udzielenia wyjaSnieh, przedlozenia dokument6w,
informacji oraz innych material6w w terminie 7 dni roboczych.

4. W toku prowadzonego postQpowania wyjasniajqcego Komisja mo2e konsultowa6
sie z komisjami Rady wla6ciwymi merytorycznie ze wzgledu na przedmiot wniosku.



1.

2.

s 46u.

Komisja rozpatrujqc wniosek lub petycje jest obowiqzana do szczegolowego
przeanalizowania pzed miotu wniosku lub petycji.
Komisja mo2e zwr6cic siQ do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
o zlozenie wyja6niefi, informacji, pzedlozenie dokument6w oraz innych material6w
dotyczqcych zlo2onego wniosku lub petycji. Burmistrz zobowiqzany jest do udzielenia
wyja6niefi i pzedstawienia dokument6w, informacji oraz innych material6w w terminie
7 dni roboczych.
W toku prowadzonego postQpowania wyjaSniajEcego Komisja mo2e konsultowac
siQ z komisjami Rady wlaSciwymi merytorycznie ze wzglgdu na pzedmiot wniosku
lub petycji."

s2

Wykonanie Uchwaly powieza siq Burmistzowi Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

s3
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Uzgdowym Wojew6dztwa Slqskiego oraz wchodzi
w 2ycie pierwszego dnia kadencji organ6w jednostek samozqdu terytorialnego nastgpujqcej
po kadencji tych organ6w wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada
2014 roku.
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