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Zarzqdzenie Nr 460/18
Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny

z dnia 1 paidziernika 2018 roku

dotyczqce konsultacji
projekt6w uchwal w sprawie zmian statut6w jednostek pomocniczych

Gm iny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

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

osamorzAdziegminnym (t.j. Dz. U.22018r., poz.994 zp62n.zm.), art.5 ust.
2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z p62n. zm.)
w vitiqzku z $ 3 i4 uchwaly Nr 1X138/15 zdnia26 czeMca 20'15 r. Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre6lenia szczeg6lowego
sposobu konsultowania z .adq dzialalno6ci po2ytku publicznego
i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego
io wolontariacie (t. j. Dz. U.22014 r., poz. 1118 zpo2n. zm.) projektow akt6w
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych
organizacji (Dz. Llrz. Woj. Sl. 22015 r., po2. 3888),

zanzqdzam, co nastqpuje :

s1
1 . Pzeprowadzi6 konsultacje, ktorych przedmiotem sq projekty uchwal Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian statut6w: Solectwa Belk,
Solectwa Ksiq2enice, Solectwa Palowice, Solectwa Pzegqdza, Solectwa
Stanowice, Solectwa Szczejkowice, Dzielnicy Czeruionka Karolinka, Dzielnicy
Czenivionka Centrum, Dzielnicy Czuch6w, Dzielnicy Dgbierlsko, Dzielnicy
Leszczyny Osiedle, Dzielnicy Leszczyny Stare, Osiedla Malenie.

2. Ustalie termin przeprowadzenia konsultacji od 2 pa2dziernika 2018 roku
do 8 pa2dziernika 2018 roku.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnoici pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22018 r.,
poz. 450 z p62n. zm.).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae:
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu
do Urzgdu Gminy i Miasta),

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

5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizaqe pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq mie6
formg bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.

6. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest
Biuro Rady Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.



1.

2.

s2
Projekty uchwal, o kt6rych mowa w $ 1 ust. 1 stanowiq zaNqczniki od nr 1 do nr 13
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 .

s3
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta w Czeruvionce-Leszczynach.

s4
Wykona n ie Zarzqdzenia powierzam N acze I n i kowi Biu ra Rady.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

1.

2.
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ZalEcznik nr 1

do Zae4dzenia n r 450/1 8
Burmistaa Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 pa2dzietnika 2018 roku

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

Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ..................... 20'18 roku

w sprawie zmiany statutu Solectwa 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 samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pa2dziernika 2018 t. konsultacji z mieszkancami
Solectwa Belk

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1
W statucie Solectwa Belk, kt6rego tres6 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XL/450/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Sotectwa Belk, wprowadza si? nastQpujEce zmiany:

1) S 9 ust.2 oteymuje nastgpujqce brzmienie:
,,s 9

2. Ptawo udzialu w Zebraniu Wiejskim maje mieszkaicy stale zamieszkali w solectwie, wpisanl
w rejestze wyborc6w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 20'11 r. Kodeks
wyborczy."

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

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal przy obecnoSci co najmniej 30
mieszkanc6w uprawnronych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkanc6w uprawnionych do glosowanra 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 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zeb?nia Wiejskiego zapadalE zwyklq wigkszo6ciA glos6w os6b biorqcych udziat w
Zebraniu."

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

,,s 14

1. Obradom Zebtania przewodniczy Soltys, bqd2 inny przewodnjczqcy obrad wybrany przez
Zebtanie zwyklq wi?kszoscie glos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
pzewodniczqcego obrad wybiera Zebranie Wiejskie. Kandydatem nie moze by6 wybrana
osoba, zamrerzajEca kandydowa6 na stanowisko so.ltysa"

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

1. W sklad Rady Soleckiej wchodzi soltys jako lej pzewod niczqcy otaz od 8 do 14 innych
czlonk6w.

2. Liczbe czlonkow Rady Soleckiej , z zastzeaeniem 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 przeprowadza sig wybor6w uzupelniajAcych, jezeli liczba czlonk6w Rady Soleckiej

nie spadnie ponizej 7, nie liczqc soltysa."



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

1. Soltys i Rada Solecka sq wybierani w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich,
w glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, 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 przeprowadzenia pieMszego glosowania,
nie wplywa na waznosc wybor6w."

7) S 21 ust. 2 otzymuje nastQpujqce bzmienie:
,,s 21

2. Kandydatury peyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposrod czlonkow zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierale sposr6d siebie zwyklq wiqkszoSciq
glos6w pzewodniczEcego i jego zastepcq. Czlonkami komisji nie mogq byd osoby
kandydujqce do funkcji soltysa lub czlonka Rady Soteckiej."

8) S 21 ust. 6 otrzymuje nastgpujqce bzmienie:
,,s 21

6. Karty do glosowania wydaje siQ uprawnionym biorEcym 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 czlonkow komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczacego lub jego zastepcy."

9) S 23 otzymuje nastqpujece brzmienie:
,,s 23

1. Soltysem zostaje wybrany kandydat, kt6ry uzyskal najwiqkszq liczbe waznie oddanych
g.tos6w. Jezeli dwdch lub wiecej kandydat6w otrzyma te samE liczbe glos6w. pzeprowadza
sie glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tych2e kandydat6w.

2. Czlonkami Rady Soleckiej zostajE wybrani kandydaci, kt6rzy uzyskajq kolejno najwiekszq
liczbq waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiqcej kandydat6w otrzyma tQ samq liczbQ
glos6w, a przekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMaza sie z ograniczeniem do tychze kandydat6w, aZ do wylonienia ustalone.i
liczby czlonk6w Rady Soleckiej.

3. Jezeli w wyniku glosowania nie zostanE 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 nastepujqce bzmienie:
,,s 24

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

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

,,s 26

1 . Soltys i czlonkowie Rady Soleckiej mogq zlozyc rezygnacje ze sprawowanej funkcji."
12) S 27 ust. 1 otzymuje nastepujAce bzmienie:

,,s 27

1. Mandat Soitysa bqd2 czlonka Rady Soleckiej wygasa w nastepujEcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo Scigane z oskarzenia

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

,,s 32

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

14) S 33 uchylie.



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

s3
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmrstzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zahcznik fi 2
do Zatzqdzenia n r 460/1 8
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 pa2dziernika 2018 roku

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

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Solectwa Ksiq2enice

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 'l iart.4'l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samoeqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pa2dziernika 2018 r. konsultacji z mieszkancami
Solectwa KsiEzenice

Rada Mieiska uchwala, co nastgpuje:

s1
W statucie Sotectwa Ksiqzenice, ktorego tresJe stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU451/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa KsiEzenice, wprowadza sig nastepujqce
zmiany:

1) S 9 ust. 2 ottzymu)e nastepujqce brzmienie:
,,s 9

2. Ptawo udzialu w Zebraniu Wiejskim maje mieszkancy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w re.jestrze wyborc6w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

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

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal przy obecnosci co nalmniej
30 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkalrc6w 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. Uchwaly Zefiania Wie.jskiego zapad4e zwyklq wiekszosciQ glos6w os6b biorqcych udzial
w Zebraniu."

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

,,s 14

1. Obradom Zebtania pzewodniczy Soitys, bEdZ inny przewodniczacy obrad wybrany przez
Zebranie zwyklq wiekszosciq gtos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczqcego obrad wybiera Zebranie Wiejskie."

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

1. W sktad Rady So.teckiej wchodzi soltys jako jej pzewodniczecy oaz od 8 do 14 innych
czlonk6w.

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

z zastzezeniem ust.4, uzupelnia sklad rady.
4. Nie pzeprowadza siQ wybor6w uzupelniajqcych, jezeli liczba czlonk6w Rady Soleckiej

nie spadnie ponizq7, nie liczqc soltysa."
6) $ 20 ust. 2 otzymuje nastepujace brzmienie:

,,s 20

2. Radq Soleckq wybiera siQ w wyborach powszechnych, rownych, bezposrednich, w
glosowaniu tajnym, sposrod nieograniczonej liczby kandydat6w, zgloszonych przez



mieszkaic6w 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 biorqcych udzial
w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum wskazanego w pat.1l ust.'l , po wydaniu kart
do pzepro\Madzenia pierwszego glosowania, nie wplywa na waznosd wyborow."

8) $ 21 ust. 2 otzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,s 21

2. Kandydatury pzyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposr6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybieraje sposr6d siebie zwyklq wiekszosciQ
glos6w przewodniczacego i jego zastgpcq. Czlonkami komisji nie mogq bye osoby
kandydujqce do funkcji cztonka Rady Soleckiej."

9) S 21 ust. 6 otrzymuje nastepujece 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 sie do jednej urny w obecnosci co najmniej
dwoch czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczacego lub jego zastepcy."

10) S 23 otzymu.ie nastQpujAce brzmienie:
,,s 23

1. Czlonkami Rady Soleckiej zost4q wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajA kolejno najwiekszE
liczbe waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiQcej kandydatow otzyma tQ samq liczbe
gtos6w, a peekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMarza sie z ograniczeniem do tychze kandydat6w, az do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soteckiej.

2. Jeaeli w wyniku glosowania nie zostanq obsadzone wszystkie miejsca w Radzie So.teckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, przeprowadza si? dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
upzednio kandydatami, a2 do pelne.j obsady miejsc."

1 1) S 24 otzymuje nastqpujEce brzmienie:
,,s 24

Kadencja Soltysa i Rady Soleckiej trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastQpujEcego po
roku, w ktorym pzeprowadzono wybory. Wybory naleZy przeprowadzic w ostatnich tzech
miesiEcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zasttzezeniem S 3 niniejszej uchwaly.
12) $ 26 ust. 1 otrzymu.je nastqpujqce bzmienie:

,,s 26

1. Sottys iczlonkowie Rady Soleckiej mogEzlo?y1 rczygnaile ze sprawowanej funkcji."
13) $ 27 ust. 1 otzymuje nastqpujqce bzmienie:

,,s 27

1 . Mandat Soltysa bqd2 czlonka Rady Soleckiej wygasa w nastgpujEcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne peestQpstwo Scigane z oskadenia

publicznego,
- Smierci,
- zlozenia rczygnaqi - z uptywem 30 dni od daty zlozenia o6wiadczenia w trybie par.26 ust.2."
14) $ 32 otrzymuje nastepujAce bzmienie:

,,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, kt6rej tres6 stanowi zalEcznik nr 2 do Statutu solectwa KsiEzenice,

wprowadza sie nastepujqce zmiany:

1) S 7 otzymuje nastqpujqce brzmienie:
,,s 7

Wybory nale2y ptzeTowadzie w ostatnich tzech miesiAcach roku, w kt6rym uplywa
kadencja."

2) S 11 ust.2otzymuje nastepujEce brzmienie:
,,s 11

2. Miejska Komisja powoluje Obwodowq Kornisje najp62niej w 20 dniu pzed dniem wybor6w,
ustalajqc sklad osobowy w liczbie do 6 czlonk6w, spo6r6d os6b zgloszonych przez
kandydatow na Sottysa oraz zgloszonych przez Burmistza Gminy i Miasta. W pzypadku
wi?kszej niz 6 liczby zgloszei, wyb6r nastQpuje w drodze losowania."

3) S 14 otrzymuje nastqpujqce bzmienie:
,,s 14
W sklad Komisji Wyborczej wchodzq: przewodniczacy, zastepca przewodniczqcego oraz

czlonkowie."

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

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

s5
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

Burnistz
GmiDo i Miasta

CzenuiE{[p-Leszczyty
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ZalEcznik nr 3
do Zarzqdzenia nr 460/18
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 pa2dziernika 2018 roku

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

Rady Miejskiej w Czeiwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Solectwa Palowice

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 samorzqdzie 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. konsultacji z mieszkancami
Solectwa Palowice

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1

W statucie Solectwa Palowice, ktorego tres6 stanowi zalecznik do uchwaly Nr XU452l09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Palowice, wprowadza sie nastQpujqce
zmiany:

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

2. P.awo udzialu w Zebraniu Wiejskim majq mieszkaicy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w rejestze wyborc6w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

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

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

2. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapadajq zwyklq wiQkszo5ciE glos6w os6b biorqcych udzial w
Zebraniu."

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

,,s 14

1. Obradom Zebtania przewodniczy Softys, bEdZ inny przewodniczqcy obrad Wbrany Wzez
Zebqnie zwyklq wi?kszosciA glos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczecego obrad wybiera Zebtanie Wieiskie. Kandydatem nie moze by6 wybrana
osoba, zamiezajqca kandydowac na stanowisko so.ltysa"

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

1. W sklad Rady Soleckiej wchodzi soltys jako jej przewod niczEcy oaz od 8 do 14 innych
czlonk6w.

2. Liczbe czlonkow Rady Soleckiej, z zasrzezeniern ust.'1, okre6la uchwala Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soteckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wie.iskie,

z zasfizeaeniem ust.4, uzupelnia sklad rady.
4. Nie pzeprowadza si? wybor6w uzupelniajqcych, jezeli liczba czlonkow Rady Soleckiej

nie spadnie ponizq7, nie liczqc soltysa."



S 20 otzymuje nast?pujEce brzmienie:

Sottys i Rada Solecka sA wybierani w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich,
w glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkanc6w
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 pieMszego glosowania,
nie wplywa na waznosi wybor6w."
S 21 ust. 2 otrzymuje nastgpujqce brzmienie:

2. Kandydatury pzyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona spo6r6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierqq sposr6d siebie zwyklq wiqkszoSciq
glos6w przewodniczqcego i jego zastepcQ. Czlonkami komisji nie mogq by6 osoby
kandydujqce do funkcji sottysa lub czlonka Rady So{eckiej."

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 zdjQciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem
uprawnionego na liscie obecno6ci. Glosy oddaje siQ do jednej urny w obecnosci co najmniej
dwoch czlonkow komisji skrutacyJneJ, w tym pzewodniczqcego lub jego zastepcy."

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

1. Sottysem zosta.ie wybrany kandydat, kt6ry uzyskal najwiQkszE liczbQ wa2nie oddanych
glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydatow otzyma tQ samq liczb9 glos6w, przeprowadza
sie glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychze kandydat6w.

2. Czlonkami Rady Soleckiej zostajq wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajq kolejno najwiQkszq
liczbe waznie oddanych glos6w. Je2eli dw6ch lub wiqcej kandydat6w otrzyma t9 samq liczbg
glos6w, a przekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie povytaza sie z ograniczeniem do tychze kandydat6w, a2 do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soteckiej.

3. Jezeli w wyniku glosowania nie zostanq obsadzone wszystkie mie.jsca w Radzie Soleckie.j,
okreslone w trybie par.18 ust.2, przeprowadza sie dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
uprzednio kandydatami, a2 do pe.lnej obsady miejsc."

10) S 24 otrzymuje nastepuJqce brzmienie:
,,s 24

Kadencja Sottysa i Rady Soleckiej trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastQpujecego po

roku, w kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nale2y przeprowadzi6 w ostatnich tzech
miesiecach roku, w kt6rym uptywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zaslrzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.
11) S 26 ust. I otzymuje nastQpujace brzmienie:

,,s 26

'l. Soltys iczlonkowie Rady Soleckiej mogqzlo2y' rezygnacjg ze sprawowanej funkcji."
12) S 27 ust. '1 otzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 27

1. Mandat Sottysa bEdz czlonka Rady Soteckiej wygasa w nastqpujqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne peestQpstwo Scigane z oskazenia

publicznego,
- 6mierci,
- zlo2enia rezygnaqi - z uplywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
13) S 32 otzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 32

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

14) $ 33 uchylie

6)
,,s 20

1.

7)

,,5 21



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

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

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

u/*oA
Grdllv i Miasta

Ozerwforlka-LeszczynY

w/+aJGniszewski
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Zalqcznik nr 4
do Zarz. dzenia nr 460/18
Burmistza Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 1 pazdzietnika 2018 roku

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

Rady Miejskiej w Czen rionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Solectwa Przeggdza

Na podstawie art.35 ust. l i3otaz art.40 ust. 2 pkt'1 iart.41 ust. l ustawy z dnia B marca
1990 r. o samozEdzie gminnym (t. l. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po pzeprowadzeniu w dniu w dniach 1- 5 pazdziernika 2018 r. konsultacji
z mieszkahcami Solectwa Pz.egedza

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

sl
W statucie Solectwa Peegedza, ktorego kese stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XL/453/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Ptzegedza, wprowadza siQ nastepujqce
zmiany:

1) S 9 ust. 2 otzymuje nastQpujece bzmienie:
,,s 9

2. Prawo udzialu w Zebtaniu WieJskim majE mieszkancy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w rejestze wyborc6w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

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

'1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal pzy obecnosci co najmniej 30
mieszkaic6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkaic6w uprawnionych do glosowania mniejsza ni2 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 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapadajq zwyklq wigkszoscia gtos6w os6b biorecych udzjal w
Zebraniu."

3) S '12 ust. 4 otrzymu.ie nastQpujqce brzmienie:
,,s 12

4. Zebtanie Wiejskie w sprawie wyborow Rady Soteckiej oraz w sytuacji, gdy Sottys nie zwo.la
Zebtania na wniosek organ6w gminy lub w pzypadku okreslonym wyzej w ust. 2 zwoluje
Burmistz lub upowazniona przez Burmistza osoba. Termin zebrania podaje sig w6wczas do
wiadomosci mieszkanc6w Sottysowi i Radzie Soleckiej na 7 dni wczesniej."

4) S 14 ust. 1 otrzymuje nastQpujece brzmienie:
,,s 14

1. Obradom Zebtania pzewodniczy Soltys, bqd2 inny przewodniczecy obrad wybrany przez
Zebranie zwykla wiQkszosciq glos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczqcego obrad wybiera Zebranie Wiejskie."

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

1. W sklad Rady Soleckie.l wchodzi soltys jako jej przewodniczEcy otaz od I do 14 innych
czlonk6w.

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

z zasttzeaeniem ust.4, uzupelnia sklad rady.



4. Nie pzeprowadza sie wybor6w uzupelniajqcych, jezeli liczba czlonkow Rady Soleckiej
nie spadnie ponizq7, nie liczqc soltysa."

6) S 20 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 20

1. Soltysa wybiera sig w glosowaniu powszechnym, tajnym, bezpoSrednim i rownym, Zasady
przeprowadzenia wybor6w okre6la zalqcznik Nr 2 do statutu.

2. Rade Solecke wybiera sie w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w
glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, zgloszonych pzez
mieszkanc6w solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim, na Zebraniu WieJskim
pieMszym po wyborach Softysa.

3. W pzypadku o kt6rym mowa w ust. 2, Spadek liczby uprawnionych biorqcych
Zebraniu Wiejskim ponizej quorum wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu
pzeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wplywa na waznosc wybor6w."
S 21 ust. 1,2,5,6,7 otrzymujE nastgpujqce bzmienie:

1. Kandydatow na czlonk6w Rady Soleckiej zglaszalq Sottys lub osoby uprawnione do
glosowania bezpoSrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem
na piSmie.

2. Kandydatury pzyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposrod czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybieralq sposr6d siebie zwyklq wiekszoscia
glos6w pzewodniczEcego i jego zastepcQ. Czlonkami komis.ii nie mogq by6 osoby
kandydujqce do funkcji czlonka Rady Soteckiej.

5. Karty do glosowania pzygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczajEc na nich kandydat6w w
kolejnosci alfabetycznej. Karty opatruje sie pieczeciE solectwa. Komisja opracowuje protokot z
glosowania. Karta, kt6ra nie odpowiada powyzszym wymogE jest kartq niewaznE i nie jest
brana pod uwage pey liczeniu glos6w.

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 czlonk6w komisji skrutacylneJ, w tym pzewodniczqcego lub jego zastepcy.

7. Glosuje siQ przez postawienie znaku,,X" obok nazwiska kandydata na kt6rego oddaje siQ glos.
Dla wa2nosci glos6w przy wyboze rady so.leckiej nale2y postawie maksimum tyle znak6w,,X"
ilu wybiera sig czlonk6w Rady."

8) S 22 otzymuje nastepujEce bzmienie

udzial w
kart do

7)

,,s 21

,,s22
1.

2.
e)

,,s 23

Czlonkiem Rady Soleckiej moze byo kazdy mieszkaniec solectwa, posiadajEcy czynne prawo
wyborcze, niekarany za przestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego.
Kandydaci na czlonk6w Rady Soteckiej skladajq pisemne oswiadczenie o niekaralnosci."
S 23 otzymuje nastqpujqce bzmienie:

1. Czlonkami Rady So.leckiej zost4q wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajq kolejno najwiqksze
liczbQ waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecel kandydat6w otrzyma te samq liczbQ
glos6w, a przekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMarza sie z ograniczeniem do tych2e kandydatow, a2 do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soleckiej.

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

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

Kadencja Sottysa i Rady Soleckiej trwa 5 lat i rozpoczyna sig od 1 stycznia roku nastQpujacego po
roku, w kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzic w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowanie zastrzezeniem S 3 niniejszej uchwaly.



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

1. Odwolanie Rady Soleckiej, wzglednie poszczegolnych jej czlonk6w, moze nastapi6 pzed
uplywem kadencji na pisemny wniosek najmniej 30 os6b uprawnionych do wzigcia udzialu
w zebraniu, zawiet4Ecy uzasadnienie odwolania. Odwolanie Rady Soteckiej lub
poszczegolnych jej cz.tonk6w wymaga uzyskania tak2e opinii Soltysa i moze nastqpic w
glosowaniu tajnym bezwzglqdnE wiqkszosciq glosow osob obecnych na zebraniu. Wym6g
waznosci zebrania okreslony w S 1'l ust. 1 obowiAzu.je dla momentu glosowania.

2. Odwotanie Softysa moze nastEpic na wniosek najmniej tylu mieszkanc6w solectwa ile
waznych glos6w otrzymal w wyborach. Odwolania dokonuje siQ na Zebraniu Wiejskim
w obecnosci najmniej tylu os6b ile zebrano podpis6w, w glosowaniu tajnym ale liczbq glosow
nie mniejszE niZ ta, kt6rq Soltys uzyskal w trakcie wybor6w"

12) S 26 ust. 1 otzymuje nastepujace brzmienie:
,,s 26

1. Sottys iczlonkowie Rady Soteckiej mogAzlo?y5 rczygnaqe ze sprawowanej funkcji."
13) S 27 ust. 1 otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

,,s 27

1. Mandat Soltysa bqdz czlonka Rady Soleckiej wygasa w nastepujqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo Scigane z oskaZenia

publicznego,
- 5mierci,
- zloaenia tezygnaqi - z uplywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
14) $ 28 otzymuje nast?pujece bzmienie:

,,s 28

Nowe wybory w pzypadkach opisanych w $$ 25 - 27, winne by6 pzeprowadzone do 30 dni od
odwolania Sottysa lub wygasniecia jego mandatu i do 60 dni od odwolania Rady Soteckiej lub
kt6regoal z jej czlonkow, wzglednie wygasniQcia mandatu. Tak wybrany Soltys bqd2 Rada Solecka
(czlonek Rady) petniE funkcjQ do kohca danej kadencji."

15) S 32 otrz ymuje nastepujace brzmienie:
,,s 32

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

16) $ 33 uchyli6.

s2
Przyjmuje si? Ordynacje wyborcza ustalajacq zasady i tryb wyboru Sottysa, kt6rej tresc okresla
zalqcznik Nr 2 do statutu Solectwa PrzegQdza.

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

s4
Wykonanie uchwaly powierza siQ Burmisttzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Uchwala wchodzi w zycie po uptywie
Wojewodztwa S lEskiego.

dn,a ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

$ur1.nisrr..
GminY/lMiasta

ezen"icnl*Leszc4rn.y

s5
14 dni od

Wiesl niszewskiRA I)( ,\

Ii
Plc'+ecki
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PROJEKT Zalqcznik Nr2
do Statutu

Solectwa Przegedza

ORDYNACJA WYBORCZA
NA SOTTYSA SOLECTWA PRZEGEDZA

Rozdzial I

POSTANOWIENIA OG6LNE

sl
Ordynacja niniejsza ustala zasady i tryb wyboru Soltysa.

s2
1. Wybory sq powszechne, r6wne, bezposrednie iodbywajq sie w glosowaniu tajnym.
2. Glosowac mozna tylko osobiscie.

s3
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Soltysa ma ka2dy obywatel polski, kt6ry n4p62nie)
w dniu wyborow konczy'18 lat istale zamieszkuje w solectwie (Jest ujety w rqestze wyborc6w).

s4
Nie majq prawa wybierania osoby:

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

s5
Prawo wybieralnoscl (bierne prawo wyborcze) przysluguje osobie majqcej prawo wybierania do Rady
Miejskiej, umieszczonej w rejestrze wyborc6w dla terenu solectwa.

s6
1. Wybory Soltysa zarzqdza w drodze uchwaly Rada Miejska w CzeMionce-Leszczynach

wyznaczajec datQ wybor6w na dziefr wolny od pracy, najp62niej 45 dni pzed dniem wybor6w.
2. Uchwala, o kt6rq mowa w ust. 1 okresla dni, w kt6rych uplywajq terminy pzewidziane w niniejszej

ordynacji wyborcze.j (kalendaz wyborczy).
3. Uchwalg powyzszE podaje sig do publicznej wiadomosci.

s7
Wybory nalezy przeprowadzie w ostatnich tzech miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja.

Rozdzial ll
OBWODY G,I.OSOWANIA

s8
1. Okrqgiem wyborczym jest solectwo.
2. Glosowanie ptzeg@wadza sie w obwodzie glosowania, ktory pokrywa siQ z okregiem

wyborczym.
3. Komis.ja Wyborcza dla Gminy i Miasta, na wniosek Burmistrza, wyznacza w solectwie siedzibQ

Obwodowej Komisji Wyborczej.
4. Uchwale takq podaje siQ do wiadomoSci mieszkaric6w solectwa przez rczplakatowanie

obwieszczerl najp62niel w 35 dniu przed dniem wybor6w.

Rozdzial lll
SPISY WYBORC6W

se
1. Burmistz Gminy i Miasta zazadza sporzEdzenie spisu wyborc6w zamieszkalych na terenie

so,lectwa wg stanu na dzien sporzqdzenia spisu - nie wczesniej niz 3 miesiEce pzed datq
wybor6w.

2. W spisie wyborc6w wymienia sie nazwisko, imiq i imiQ ojca, datQ urodzenia i adres zamieszkania
wyborcy i uwzglednia si? miejsce na podpis.

3. Spis spozEdza sie w 1 egzemplarzu, dla obwodu glosowania.
4. Spis spozadza sie w oparciu o istniejqcy w UzQdzie Gminy i Miasta rejestr wyborcow.



Rozdzial lV
ORGANY WYBORCZE

s10
Burmistrz Gminy i Miasta:

- sprawuje nadz6r nad przesteeganiem prawa wyborczego,

- zapewnia Komisjom Wyborczym lokale, Srodki finansowe, techniczne i organizacyjne, niezbqdne
do sprawnego pzeprowadzenia wyborow,

- rozpatruje skargi na dzialalnosc Komisji Wyborcze.j dla Gminy i Miasta,

- podaje do publicznej wiadomosci zbiorcze wyniki wybor6w,

- przekazuje Radzie Miejskiej informacje o przebiegu i wynikach wybor6w.
s11

'1. Dla pzeprowadzenia wyborow Burmistz powoluje Komisjq WyborczE dla Gminy i Miasta
najp62niej na 38 dni przed dniem wybor6w, zwanq dalej Miejskq Komis.lq, w skladzie 3 os6b.

2. Miejska Komisja powo{uje ObwodowE Komisjg najp62niej w 20 dniu przed dniem wybor6w,
ustalajqc sklad osobowy w liczbie do 6 os6b czlonk6w, sposr6d os6b zgloszonych przez
kandydat6w na Soltysa oraz zgloszonych przez Burmistrza Gminy i Miasta. W pzypadku wiqkszej
niz 6 liczby zgloszeri, wyb6r nastQpuje w drodze losowania.

s12
Do zadari Miejskiej Komisji nalezy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestzeganiem przepis6w ordynacji wyborczej przez Obwodowe

Komisje Wyborcze,
2) zapewnienie we wspoldzialaniu z Burmistzem organizacji wybor6w,
3) okreslenie zasad funkcjonowania Obwodowych Komisji Wyborczych,
4\ rozpatrywanie skarg na dzialalno6c Obwodowych Komisji Wyborczych oraz udzielanie,

w miare potrzeby Obwodowej Komisji Wyborczej wytycznych i wyjasnien,
5) zatzqdzenie druku kart do glosowania i dostarczenie icn Obwodowym Komisjom Wyborczym,
6) rejestrowanie kandydatow na Sottysa,
7\ zatzedzenie drukowania obwieszczen oraz ich dostarczenie do Obwodowych Komisji

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

i Radzie Mie.iskiej,
1 I ) na podstawie protokolu wynik6w wybor6w wydawanie zaswiadczen o wyborze.

s13
Do zadafi Obwodowych Komisji Wyborczych nalezy:
1) podawanie do wiadomosci wyborcow informacji o listach kandydat6w i danych o kandydatach,

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

i czasie glosowania,
4\ ustalenie wynik6w glosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomosci publicznel oraz

pzeslanie protokolow glosowania do Miejskiej Komisji.

s14
W sklad Komisji Wyborczych wchodza: przewodniczAcy, zastQpca peewodniczqcego oraz
czlonkowie.

s1s
1. Osoba wchodzEca w sklad Komisji Wyborczej traci czlonkostwo Komisji w przypadku zgloszenia

kandydatury na Soltysa.
2. Osoby wchodzqce w sklad Komisji Wyborczych moga otzymad diety. Wysokosc diet wynosi 5%

obowiqzujacego aktualnie minimalnego wynagrodzenia.
s16

Miejska Komisja ustala:
1l wzory pieczeci wyborczych,
2) wzory protokol6w rejestracji kandydatow na Soltysa,
3) wzory kart do glosowania,
4l wzory protokolow glosowania i ustalenia wynik6w wyborow,
5) wzory zaswiadczen o wyboze,



6) wz6r zgloszenia kandydata na Soltysa.
s17

Komisje wyborcze rozwiqzuje organ, kt6ry je powotal po zakofrczeniu ich dzialalnosci.

Rozdzial V
ZGTASZANIE KANDYDAT6W NA SOTTYSA

s18
1. Kandydat6w na So+tysa zglasza siq do Miejskiej Komisji najp62niej w 25 dniu przed dniem

wybor6w.
2. Liczby zgloszonych kandydat6w nie okresla sre.

3. Zglasz4qc kandydatow na soltysa nalezy podac jego nazwisko, imiQ, wiek, zaw6d i miejsce
zamieszkania.

4. Do kazdego zgloszenia nalezy dolqczye pisemne oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na
kandydowanie.

sle
1. Zgloszenie kandydata na Soltysa powinno byc podpisane, peez co najmniej 50 mleszkahc6w

solectwa, ktorym pzystuguje czynne prawo wyborcze.
2. Wyborca podpisujEc zgloszenie kandydata obok podpisu podaje czytelnie swoje rmiQ, nazwisko,

adres zamieszkania i numer PESEL.
3. Wyborca moze zlozy| podpis na wiecej niz jednej liscie poparcia.

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

spotzqdzalqc protok6l reJestracji zgloszenia i zawiadamia o tym zglaszajqcych. Zgloszenia
dokonuje kandydat lub pierwsza osoba na liscie poparcia.

2. Jezeli zgloszenie kandydata wykazuje wady, kt6re nie dadza sie usunq6, komisja stwierdza
niewaznoSC zgloszenia powiadamiajqc o tym niezwlocznie zglaszajqcych.

3. Jezeli zgloszenie kandydata wykazuje inne wady, komisja wzywa do ich usuniQcia w ciEgu 3 dni.
Je2eli wskazane wady nie zostanq usunigte, komisja stwierdza niewaznosi zgloszenia kandydata.

4. Decyle stwierdzajqcE niewaznosc zgloszenia kandydata zglaszqEcy mogq zaskarzyd w ciqgu
3 dni do Burmistza.

5. Decyzja podjqta w wyniku rozpatrzenia skargi.iest ostateczna.
s21

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

2. Po ustaleniu wykazu kandydat6w Miejska Komisja zarzqdza wydrukowanie obwieszczen,
zawieralqcych dane o zarejestrowanych kandydatach.

3. Obwieszczenie, o kt6rym mowa w ust. 2, rozplakatowuje Miejska Komisja najpozniej w 10 dniu
przed dniem wyborow

s22
1. Miejska Komisja skresla z relestru nazwisko kandydata, kt6ry zmarl, utracil bierne prawo

wyborcze lub wycofal zgode na kandydowanie.
2. O skreSleniu nazwiska kandydata Komis.ia niezwlocznie powiadamia wyborc6w.
3. lnformac.ia o skreslonym kandydacie (kandydatach) powinna zostai umieszczona

w widocznym miejscu w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.

Rozdzial Vl
KARTY DO GTOSOWANIA

s23
1. Drukowanie kart do glosowania zazEdza Miejska Komisla na podstawie ustalonego rejestru

kandydat6w.
2. Nazwiska kandydat6w umieszcza siq na karcie w porzqdku alfabetycznym.
3. Karta do glosowania moze byi zadrukowana tylko jednostronnie.
4. Karte do glosowania opatruje siQ pieczQciq Miejskie.i Komisji.
5. Karta zawiera nazwisko iimiQ, miejsce z prawej strony na postawienie znaku,,x" ipouczenie

o waznosci glosu.



Rozdzial Vll
GTOSOWANIE

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

2. Najpozniej w dniu glosowania przed otwarciem lokalu Komisja Miejska dostarcza obwodowej
komisji wszystkie dokumenty ( karty do glosowania, spis wyborc6w, protok6l, pieczq6, materialy
biurowe).

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

Pzed rozpoczQciem glosowania Obwodowa Komisja Wyborcza sprawdza, czy u.na.jest pusta,
czy na swoim miejscu znajdujE sie spisy lvyborc6w, po czym Komisja zamyka i pieczetuje
urne wyborczq.

s26
Ptzez caly czas tMania glosowania w lokalu wyborczym powinny by6 obecne co najmniej 2 osoby,
w tym pzewodniczqcy Obwodowej Komisji Wyborcze.i lub jego zastqpca.

s27
Pzewodniczqcy Obwodowej Komisji Wyborczej czuwa nad zachowaniem tajnosci glosowania

oraz nad porzedkiem w lokalu wyborczym.
s28

1 . P.zed v'/ydaniem karty do gtosowania komisja wyborcza sprawdza to2samosc wyborcy i czy dana
osoba jest objeta spisem wyborcow (kazdy dokument ze zdjQciem jest podstawq stwierdzenia
tozsamosci).

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

s2e
Wyborca nie umieszczony w spisie wyborc6w zostanie dopisany do spisu w dniu wybor6w, jezeli
z zapisu wylqcznie w jego dowodzie osobistym wynika, Ze jest zameldowany w solectwie.

s301. Wyborca stawia znak ,,X" w pustym kwadracie umieszczonym pzy nazwisku wybranego
kandydata.

2. Glos jest wazny, lezeli liczba wskazan wynosi jeden.
3. Jakiekolwiek skreslenia, opr6cz wymienionych w ust. l jak r6wnie2 dopiski nie wplywajq na

waznoSO oddanego glosu.

s311. W tazie koniecznosci peerwania glosowania, Komis.la pieczetuje urng i oddaje jq na
przechowanie przewodniczAcem u.

2. Po podjqciu glosowania Komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczqcie nie zostaly naruszone.

Rozdzial Vlll
USTALENIE WYNIKoW GLOSOWANIA

s321. Niezwlocznie po zakonczeniu glosowania Obwodowa Komisja Wyborcza ustala wyniki
g.losowania.

2. Komisja ustala na podstawie spisu wyborcow liczbq wyborc6w, kt6rym wydano karty do
glosowania oraz - po otwarciu urny wyborczej - ustala sie liczbq oddanych glos6w.

3. Po ustaleniu liczby glos6w waznych, obwodowa komisja wyborcza peystepuje do obliczania
glos6w oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w.

s33
1. Obwodowa Komisja Wyborcza spozqdza w 2 egzemplarzach protokol glosowania.
2. W protokole nalezy wymieni6 liczbe:

1 ) os6b uprawnionych do g.losowania,
2l oddanych glos6w,
3) glos6w niewa2nych,
4\ glos6w waznych,
5) glos6w waznie oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w,



W protokole podaje si? takze czas rozpoczecia izakonczenia glosowania, Jak r6wnie2 podaje si?
istotne okolicznosci zwiezane z przebiegiem glosowania.

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

4. Protokol opatru.ie sie pieczecie Komisji.
s34

1. Niezwlocznie po spozEdzeniu protokolu Obwodowa Komisja Wyborcza podaje wyniki
glosowania do wiadomosci publicznej przez wywieszenie kopii protokolu w jej siedzibie.

2. Pzewodniczqcy Obwodowej Komisji Wyborczej dostarcza niezwlocznie w zapieczetowanej
kopercie 2 egzemplarze protokolu Miejskiej Komisji wtaz z calE dokumentacJq wyborczE, w tym
kartami wyborczymi.

Rozdzial lx
USTALENIE WYNIKOW WYBORoW

s351. Na podstawie protokot6w otrzymanych od Obwodowych Komisji Wyborczych Miejska Komisja
ustala wyniki w solectwie.

2. Za wybranego Soitysem uznaje siQ kandydata, kt6ry otrzymal najwiQcej wa2nie oddanych
glos6w.

3. Jezeli dw6ch lub wigcej kandydat6w otrzymalo r6wne liczbq glos6w, o pierwszehstwie rozstrzyga
losowanie pomiQdzy tymi kandydatami pzeprowadzone pzez przewodniczqcego Mie.jskiej
Komisji w obecnosci czlonk6w Komisji oraz zainteresowanych kandydat6w. Pzebieg losowania
uwzglQdnia siq w protokole wynik6w wybor6w.

4. W pzypadku glosowania na jednego kandydata na soltysa, za wybranego uznaje sie kandydata,
kt6ry otzymal 50% + 1, glos6w waznych z liczby os6b biorqcych udzial w glosowaniu.

5. KopiQ protokolu wynik6w wyborow Miejska Komisja przekazuje nowo wybranemu soltysowi wraz
z zaswiadczeniem o wyborze. Czyni sie to na najbli2szym Zebraniu Wie.Jskim.

Rozdzial X
PROTESTY WYBORCZE

s361. W ciqgu 7 dni od daty wybor6w moze byc wnieslony protest przeciwko wa2nosci wybor6w
z powodu dopuszczenia sie przestQpstwa peeciwko wyborom lub naruszenia pzepis6w
niniejszej ordynacji dotyczacych pzebiegu glosowania, ustalenia wynik6w glosowania lub
wynik6w wyborow.

2. Protest moze wniese kazdy wyborca zamieszkaly w solectwie, ktorego nazwisko w dniu wyborow
bylo umieszczone w spisie wyborcow.

3. Protest wnosi sig na pismie do Miejskiej Komisji.
4. Wnoszacy protest powinien sformulowac w nim zazuty oraz pzedstawi6 lub wskaza6 dowody,

na kt6rych opiera swoje zazuty.
5. Miejska Komisja rozpoznaje protesty w ciegu 7 dni po uplywie terminu do wnoszenia protestow

w skladzie 3 czlonk6w, z udzialem zalnteresowanych i pzewodniczEcych wlascilvych Komisji
Wyborczych.

6. Miejska Komisja pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony pzez osobg do tego
nieuprawnionq w mysl przepis6w ust. 2 lub nie spelniajqcy warunkOw okreslonych w ust. 1

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

Sottysa.
2. Miejska Komisja, ozekajEc o niewaznosci wybor6w, stwierdza wygasniecie mandatow

lub o podjeciu niekt6rych czynnosci wyborczych, wskazujqc czynnos6, od kt6rej nale2y ponowio
postepowanie wyborcze.

3. Na ozeczenia, o kt6rych mowa w ust. 1 i2, zainteresowanym i przewodniczacemu wlasciwej
Komisji Wyborczej przysluguje, w ciqgu 3 dni od daty dor?czenia orzeczenie, zazalenie do Rady
Miejskiej. Rada Miejska tozpoznaje sprawe na najblizszej sesji; na rozstrzygnigcie Rady Miejskiej
nie przysluguje Srodek zaskarzenia.



s38
1. PodJecie wskazanych czynnoSci wyborczych zazqdza Burmistz w ciqgu 7

zakoficzenia postqpowania, o kt6rym mowa w S 36.
2. Wygasniecie mandatu, o kt6rym mowa w $ 36, nast?puje z dniem podania

Burmistza do publicznej wiadomosci.

dni od dnia

zatzAdzenia

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

zastosowaniu pzepis6w niniejszych.
2. Je2eli podstawa byly zatzuty odnoszqce sie do Komisji Wyborczych lub nieprawidlowosci

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

pzepisach.

Rozdzial xl
wAZNoSe wyBoROw i ocroszENrE wyNrK6w

s40
WaznoSC wyborow stwierdza Rada Miejska na podstawie opinii Miejskiej Komisli oraz Burmistza.

s41
Wyniki wybor6w oglasza Burmistz na podstawie protokolu Miejskie.i Komis.ji, po stwierdzeniu ich
wa2no6ci przez Rade Miejskq.

";:"d[ti:*r
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Zalqcznik nr 5
do Zarzqdzenia nr 460/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 paidzietnika 2018 roku

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

Rady Miejskie! w Czenvionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Solectwa Stanowice

Na podstawie art.35 ust. l i S otaz art.40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzEdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po peeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pa2dziemika 2018 r. konsultacji z mieszkaicami
So,lectwa Stanowice

Rada Mieiska uchwala, co nastQpuje:

sl
W statucie Solectwa Stanowice, kt6rego tresc stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XL/454l09 z dnia
25 wrzeSnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Stanowice, wprowadza sig nastgpujace
zmiany:

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

2. Ptawo udzialu w Zebraniu Wiejskim majq mieszkancy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w re.jestze wyborc6w zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy."

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

1. Zebtanie Wejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal przy obecnosci co najmniej 30
mieszkancow uprawnionych do gtosowania. Je2eli w Zebraniu Wiejskim uczestniczy liczba
mieszkanc6w uprawnionych do glosowania mniejsza niz 30, to w6wczas w tym samym dniu
odbywa sig kolejne Zebranie Wiejskie, kt6re jest uprawnione do podejmowania uchwal jezeli
uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zebtania Wiejskiego zapad{a zwyklq wigkszosciE glos6w os6b biorEcych udzial w
Zebtaniu."

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

,,s 14

1. Obradom Zeb.ania przewodniczy Soltys, bqdz inny pzewodniczEcy obrad .q:i'bany peez
Zebranie zwyklq wiQkszoscie glos6w. Jezelj Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
pzewodniczqcego obrad wybiera Zefianie Wiejskie. Kandydatem nie moze byi wybrana
osoba, zamiezajQca kandydowac na stanowisko soltysa"

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

1. W sklad Rady Soleckiej wchodzi soltys Jako jej pzewod niczqcy otaz od 8 do 14 innych
czlonk6w.

2. LiczbQ czlonkow Rady Soteckiej , z zasljzeaeniem ust.1, okresla uchwalq Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soteckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zastzeaeniem ust.4, uzupelnia sklad rady.
4. Nie przeprowadza sie lvyborow uzupelniajqcych, jezeli liczba czlonkow Rady Soteckiej

nie spadnie ponizej 7 , nie liczqc softysa."



6) S 20 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 20

1. Soltys i Rada Solecka sq wybierani w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich,
w g.losowaniu tajnym, sposr6d nieogranrczonej liczby kandydatow, ptzez mieszkanc6w
solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.

2. Spadek liczby uprawn,onych biorEcych udzial w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum
wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu kart do przeprowadzenia pieMszego glosowania,
nie wplywa na waznosi wybor6w."

7) S 21 ust. 2 otzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 21

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposrod czlonkow zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq spo6r6d siebie zwykle wiqkszoscie
glos6w pzewodniczqcego i jego zastepce. Czlonkami komisji nie mogq by6 osoby
kandydujqce do funkcji soltysa lub czlonka Rady Soteckiej."

8) S 21 ust. 6 otzymuje nastQpujEce bzmienie:
,,s 21

6. Karty do glosowania wydaje sig uprawnionym biorqcym udzial w Zebtaniu 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 czlonk6w komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczqcego lub jego zastepcy."

9) $ 23 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 23

'1. Soltysem zostaje wybrany kandydat, kt6ry uzyskal najwi?kszE liczbe waznie oddanych
glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydatow otzyma tq samE liczbq glos6w, przeprowadza
sie glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychze kandydat6w.

2. Czlonkami Rady Soleckiej zost4q wybrani kandydaci, kt6rzy uzyskajq kolejno najwiekszq
liczbe waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wigcej kandydat6w otrzyma te samq liczb?
glos6w, a przekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMaza sie z ograniczeniem do tychze kandydat6w, az do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady So.teckie.j.

3. Jezeli w wyniku glosowania nie zostanq obsadzone wszystkie mieJsca w Radzie Soleckiej,
okreslone w trybie par.18 ust.2, pzeprowadza sie dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
upzednio kandydatami, az do pelnej obsady miejsc."

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

Kadencja Soltysa i Rady Soteckiej trwa 5 lat i rczpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepujecego po
roku, w kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzic w ostatnich trzech
miesiEcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.
1 1) $ 26 ust. 1 otrzymuje nastQpujace brzmienie:

,,s 26

1. Soltys iczlonkowie Rady Soteckiej mogq zlozye rczygnacje ze sprawowanej funkcji."
12) S 27 ust. 1 otrzymuje nastepujece bzmienie:

,,s 27

'1. Mandat Sottysa bedz czlonka Rady Soleckiel wygasa w nastqpujqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne pzestqpstwo Scigane z oskarzenia

publicznego,
- Smierci,
- zlozenia rczygnacji - z up{ywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
13) S 32 okzymuje nastqpujqce brzmienie:

,,s 32

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

14) S 33 uchylid



s2
Kadencja Sottysa i Rady Soleckiej, wybranych 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 UtzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

Jrmrsf,
Grn{lv i Miasta

CzeMoU<a-Leszczyny
-z_t,Wiesla#0aniszewsrt
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Zalqcznik nr 6
do Zanqdzenia nr 460/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czen vionka-Leszczyny
z dnia 1 paidzietnika 2018 roku

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

Rady Miejskiej w Czeiwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Solectwa Szczejkowice

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 oaz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust.'l ustawy z dnia I 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 pa2dziernika 2018 t. konsultacji z mieszkarlcami
Sotectwa Szczejkowice

Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

sl
W statucie Solectwa Szczejkowice, kt6rego tres6 stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU455/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Sotectwa Szczejkowice, wprowadza siQ nastepujace
zmiany:

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

2. Prawo udzialu w Zebraniu Wiejskim maja mieszkaicy stale zamieszkali w solectwie, wpisani
w rejestze wyborcow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 20'11 r. Kodeks
wyborczy."

2) S 11 otzymuje nastqpujqce bzmienie:
,,s 11

1. Zebenie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwal pzy 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 uchwat jezeli
uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkanc6w uprawnionych do glosowania.

2. Uchwaly Zebrania Wiejskiego zapad4a zwyklq wiqkszoScia glos6w os6b bioracych udzial w
Zebraniu."

3) $ 12 ust. 4 zdanie ostatnie skresla siQ.
4) $ 14 ust. 1 otzymuje nastQpujqce bzmienie:

,,s 14

1. Obradom Zefiania przewodniczy Sottys, bedz inny pzewodniczecy obrad wybrany przez
Zebranie zwyklq wigkszoSciq gtos6w. Jezeli Zebranie Wiejskie ma charakter wyborczy
przewodniczacego obrad wybiera Zebranie Wiejskie. Kandydatem nie moze by6 wybrana
osoba, zamierzajEca kandydowao na stanowisko soltysa"

5) S 18 otrzymuje nast9pujEce brzmienie:
,,s 18

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

2. liczbe czlonkow Rady Soteckiej, z zasttzezeniem ust.1, okresla uchwale Zebranie Wiejskie.
3. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Soleckiej w trakcie kadencji, Zebranie Wiejskie,

z zastzeaeniem ust.4, uzupelnia sklad rady.
4. Nie pzeprowadza siq wyborow uzupelniajecych, jezeli liczba czlonk6w Rady Soleckiej

nie spadnie ponizelT, nie liczEc soltysa."

6) S 20 otzymuje nastgpujqce bzmienie:
,,s 20



1. Sottys i Rada Solecka sq wybierani w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich,
w glosowaniu tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkarlc6w
solectwa uprawnionych do udzialu w Zebraniu Wiejskim.
Spadek liczby uprawnionych bioracych udziat w Zebraniu Wiejskim ponizej quorum
wskazanego w par.11 ust.1, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania,
nie wplywa na waznosc wybor6w."
S 21 ust. 2 otrzymuje nastepujqce brzmienie:

Kandydatury pzyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona spo6r6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposr6d siebie zwyktE wiekszoScia
glos6w pzewodniczqcego i jego zastepcQ. Czlonkami komisji nie moge byc osoby
kandydujqce do funkcji sottysa lub czlonka Rady Soleckiej."

$ 21 ust. 6 otzymuje nastQpujEce brzmienie:

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 sig do jednej urny w obecnosci co najmnie.,

dw6ch czlonkow komisji skrutacyjnej, w tym przewodniczacego lub jego zastepcy."
9) $ 23 otzymuje nastepujece brzmienie:

,,s 23
1. Soltysem zostaje wybrany kandydat, kt6ry uzyskal najwiekszq liczbQ waznie oddanych

glos6w. Jezeli dw6ch lub wiQcej kandydat6w otzyma tQ samq liczbe glos6w, pzeprowadza
siQ glosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tych2e kandydat6w.

2. Czlonkami Rady Soleckiej zostaja wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajq kolejno najwiqkszq
liczbe waznie oddanych glos6w. Je2eli dw6ch lub wiQcej kandydat6w otrzyma te samq liczbe
glosow, a pzekroczony zostanie limit skladu Rady okreslony w trybie par.18 ust.2,
glosowanie poMaza sie z ograniczeniem do tychze kandydat6w, a2 do wylonienia ustalonej
liczby czlonk6w Rady Soteckiej.

3. Jezeli w wyniku glosowania nie zostanq obsadzone wszystkie mie.jsca w Radzie Soleckiej,
okre6lone w trybie par.18 ust.2, pzeprowadza sie dodatkowe glosowania nad zgloszonymi
uprzednio kandydatami, a2 do pelnej obsady miejsc."

10) S 24 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:

,,s 24

Kadencja Soltysa i Rady Soteckiej trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepu.jacego po

roku, w ktorym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzic w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w ktorym uplywa kadencja."

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

,,s 26

1. Soltys i czlonkowie Rady Soleckiej mogEzlozye rczygnacie ze sprawowanej funkcji."
12) S 27 ust. 1 otzymuje nastqpujEce bzmienie:

,,s 27

1. Mandat Sottysa bqdz czlonka Rady Soteckiej wygasa w nast9pujqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne pzestQpstwo Scigane z oskazenia

publicznego,
- Smierci,
- zlozenia rczyg aqi-z uplywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26 ust.2."
13) S 32 otrzymuje nastepujqce brzmienie:

,,s 32

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

14) S 33 uchyli6.
s2

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

7l
,,s 21

2

8)

,,s 21

2.



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

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

turmislrz
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Zalqcznik nr 7
do Zarzqdzenia nr 460/18
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 pazdziernika 2018 roku

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

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka

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 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. konsultacji z mieszkahcami
Dzielnicy Czeruionka Karolinka

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

sl
W statucie Dzielnicy Czerwionka Karolinka, kt6rego treso stanowi zalacznik do uchwaly Nr XL/456/09
z dnia 25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka (z p62n. zm),
wprowadza si? nastepujqce zmiany:

1) S 19 ust. 1 otzymu.le nastepujqce brzmienie:
,,s 1s

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, rownych, bezposrednich, w glosowaniu
tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, peez mieszkaric6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkahc6w zwolanym wylecznie dla tego celu przez
Burmistrza Gminy i Miasta lub zastepce Burmistza w uzgodnieniu z przewodniczEcym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust.2 otrzymuje nastQpujEce bzmienie:
,,s 1s

2. Zeb'anie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. Prawo
do udzialu w takim zebraniu maje mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestrze wyborc6w dla obszaru dzielnjcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wzigla udzial liczba wyborc6w
mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa sie kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wazne je2eli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
bioracych udzial w zebraniu mieszkahcow ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pieMszego glosowania, nie wplywa na waZnoSC wybor6w."

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

6. Karty do glosowania wydaje siq uprawnionym biorEcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (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 pzewodniczqcego lub jego zastQpcy."

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

1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna sig od 1 stycznia roku nastepu.lqcego po roku, w
kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzie w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zasttze2eniem S 2 niniejszej uchwaly.



5) S 34 otzymuje nastQpujAce brzmienie:
,,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 2020 roku liczy siQ od dnia wyboru do konca 2025 roku.

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

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

J,,nou
Gn{ilv i Miasta

Czerulloh[<a-LeszczynY

w'r#ltlanlszewst<i
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Zalqcznik nr 8
do Zarzqdzenia nr 450/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 paidziernika 2018 roku

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

Rady Miejskiej w Czemrionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czenivionka Centrum

Na podstawie art.35 ust. 1 i 3 oruz art. 40 ust. 2 pkt l i art. 41 ust.'1 ustawyzdniaSmarca
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 pa2dziernika 2018 r. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Czerwionka Centrum

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

sl
W statucie Dzielnicy Czerwionka Centrum, kt6rego tresc stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU457l09
z dnia 25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum, wprowadza
sie nastepujqce zmiany:

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

'1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezpo6rednich, w glosowaniu
tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, przez mieszkanc6w dzielnrcy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkanc6w zwolanym wylqcznie dla tego celu pzez
Burmistza Gminy i Miasta lub zastqpcq Burmistrza w uzgodnieniu z pzewodniczqcym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust.2 otrzymu.le nastQpujEce bzmienie:
,,s 1s

2. Zebranie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. Prawo
do udzialu w takim zebraniu majq mieszkaicy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestze wyborc6w dla obszaru dzielnicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziela udzial liczba wyborc6w
mniejsza ni2 50, to wowczas w tym samym dniu odbywa siQ kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wa2ne je2eli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
biorEcych udzial w zebraniu mieszkanc6w ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wptywa na waznoSC wyborow."

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

6. Karty do glosowania wydaje siQ uprawnionym biorqcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (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 zastQpcy."

$ 26 ust. 1 otrzymuje nastepujEce bzmienie:

'1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna sig od 1 stycznia roku nastgpujqcego po roku, w
kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzi' w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zasl%eaeniem S 2 niniejszej uchwaly.

4l
,,s 26



5) S 34 otrzymu.ie nastepu.iEce brzmienie:

,,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 2020 roku liczy sie od dnia wyboru do konca 2025 roku.

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

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

nisttz
i Miasta
-LeszczynY

iszewski

\\NYRAll(',^ i'}

lcnt ecki



Zahcznik nr 9
do Zazqdzenia nr 460/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 pa2dziernika 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr ...............h8

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuch6w

Na podstawie art.35 ust. 1i3 oraz art.40 ust. 2 pkt'l iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.\, na wniosek Komisji
Statutowej, po przeprowadzenju w dniach 'l - 5 pa2dziernika 2018 t. konsultacji z mieszkaicami
Dzielnicy Czuch6w

Rada Miejska uchwala, co nastepuie:

sl
W statucie Dzielnicy Czuch6w, kt6rego tres6 stanowi zalacznik do uchwaly Nr XU458/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuch6w, wprowadza sie nastepujqce
zmiany.

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

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu
tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkaltc6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkanc6w zwolanym wylqcznie dla tego celu przez
Burmistea Gminy i Miasta lub zastQpcq Burmistza w uzgodnieniu z pzewodniczacym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust. 2 ottzymule nastQpujEce brzmienie:
,,s 1e

2. Zefianie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. prawo
do udzialu w takim zebraniu majq mieszkaicy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w relestze wyborcow dla obszaru dzielnicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wzigla udzial liczba wyborc6w
mnielsza ni2 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa siQ kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
biorEcych udzjal w zebraniu mieszkancow ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do pzeprowadzenia pieMszego glosowania, nie wplywa na waznoSC wybor6w."

3) S 20 ust. 6 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 20

6. Ka(y do glosowania wydaje sie uprawnionym biorqcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (ze zdjqciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecnosci. Glos oddaje sig do jednej urny w obecnosci co najmniej dw6ch czlonk6w Komisji
Skrutacyjnej, w tym przewodniczecego lub jego zastQpcy."

$ 26 ust. 1 otrzymuje nastQpu.jAce brzmienie:

1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna si? od 1 stycznia roku nast?pujEcego po roku, w
kt6rym przeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzi6 w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uptywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zastzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.

4)
,,s 26



5) S 34 otzymuje nastepujace brzmienie:
,,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 2020 roku liczy sie od dnia wyboru do konca 2025 roku.

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

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

v i Miasta
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Zalqcznik nr 10
do Zarzqdzenia nr 460/18
Burmistza Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny
z dnia 1 pa2dziernika 2018 roku

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

Rady Mielskiei w Czenivionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Debiehsko

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 oruz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust.'l ustawyzdniaSmarca
1990 r. o samozedzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 t., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowej, po przeprowadzeniu w dniach 'l - 5 pazdziernika 2018 t. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Debiensko

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1
W statucie Dzielnicy Debieisko, kt6rego treso stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU459/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Ozielnicy Debiefrsko, wprowadza siq nastQpujEce
zmiany:

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

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu
tdnym, sposrod nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkancow dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkaic6w zwolanym wylqcznie dla tego celu przez
Burmistza Gminy i Miasta lub zast?pcQ Burmistza w uzgodnieniu z peewodniczEcym Rady
Dzielnicy."
$ 19 ust. 2 oteymuje nastepujqce bzmienie:

2. Zebtanie wyborcze jest wazne je2eli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborcow. Prawo
do udzialu w takim zebraniu maja mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestze wyborcow dla obszaru dzielnrcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziQta udzial liczba wyborcow
mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu odbywa siQ kolejne zebranie wyborcze, ktore
jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmnie.l 30 wyborc6w. 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 bzmienie:
,,s 20

6. Karty do glosowania wyda.je sie uprawnionym biorEcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (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 przewodniczqcego lub jego zastqpcy."

4) S 26 ust. 'l otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w
kt6rym pzeprowadzono wybory. Wybory nale2y przeprowadzio w ostatnich trzech
miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zasfizezeniem S 2 niniejszej uchwaty.

2)

,,s 1s



5) S 34 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 34

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

6) S 35 uchyli0.

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

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

s4
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik fi '11
do Zarzqdzenia nr 460/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 pazdzie.nika 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../'!8

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 oaz art.40 ust. 2 pkt 1 iart.4'l ust. 'l 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.j, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pa2dziernika 2018 t. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

sl
W statucie Dzielnicy Leszczyny Osiedle, kt6rego tresc stanowi zalAcznik do uchwaly Nr XU460/09
z dnia 25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, wprowadza sie
nastepujace zmiany:

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

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezpoSrednich, w glosowaniu
tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkanc6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkafcow zwolanym wylacznie dla tego celu przez
Burmistza Gminy i Miasta lub zastepcQ Burmistza w uzgodnieniu z przewodniczEcym Rady
Dzielnicy."

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

2. Zebranie wyborcze jest wa2ne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. Prawo
do udzialu w takim zebraniu majE mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w re.jestze wyborc6w dla obszaru dzielnicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
201'l r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziela udzial liczba wyborcow
mniejsza njz 50, to w6wczes w tym samym dniu odbywa sie kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wazne jezeli uczestniczy w nim co naJmniej 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
biorqcych udzial w zebraniu mieszkancow ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do pzeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wplywa na waznose wybor6w."

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

6. Karty do glosowania wydaje sig 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 najmnie.i dw6ch czlonkow Komis.ii
Skrutacyjnej, w tym pzewodniczqcego lub jego zastepcy."

4) $ 26 ust. '1 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 26

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

i podlega zastosowaniu z zastzezeniem $ 2 niniejszej uchwaly.



5) S 34 otzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 34

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

6) S 35 uchyli0.

s2
Kadencja Rady wybranej 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 zycie po uplywie '14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik fi 12
do Zarzqdzenia nr 460/18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia I pazdziernika 2018 roku

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

Rady Miejskiej w Czenflionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare

Na podstawie art.35 ust. I i3 oaz art.40 ust. 2 pkt'l iart.4'l ust. l ustawy z dnia B marca
1990 r. o samozEdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), na wniosek Komisji
Statutowe.j, po przeprowadzeniu w dniach 1 - 5 pazdziernika 2018 r. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Leszczyny Stare

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

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

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

1. Rada jest wybierana w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu
tajnym, sposr6d nieograniczonej liczby kandydat6w, ptzez mieszkaic6w dzielnicy
uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkaic6w zwolanym wylacznie dla tego celu pzez
Burmistza Gminy i Miasta lub zastepce Burmistrza w uzgodnieniu z pzewodniczqcym Rady
Dzielnicy."

2) S 19 ust.2 otrzymuje nastepujEce bzmienie:
,,s le

2. Zebtanie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborc6w. Prawo
do udzialu w takim zebraniu maje mieszkaricy stale zamieszkali w dzielnicy, wpisani
w rejestrze wyborcow dla obszaru dzielnicy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
201'l r. Kodeks wyborczy. Jezeli w zebraniu wyborczym wziQla udzial liczba wyborc6w
mniejsza niz 50, to wowczas w tym samym dniu odbywa siq kolejne zebranie wyborcze, kt6re
jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmnie.i 30 wyborc6w. Spadek liczby uprawnionych
biorqcych udzial w zebraniu mieszkancow ponizej quorum wskazanego w ust. 2 po wydaniu
kart do pzeprowadzenia pieMszego glosowania, nie wplywa na waznosc wybor6w."

3) S 20 ust. 6 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 20

6. Karty do glosowania wydaje sie uprawnionym biorEcym udzial w zebraniu, za okazaniem
dokumentu tozsamosci (ze zdjeciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem uprawnionego
na liscie obecnosci. Gtos oddaje siQ do jedne.i urny w obecno6ci co najmniej dw6ch czlonk6w Komisji
SkrutacyjneJ, w tym pe ewodniczqcego lub jego zastqpcy."

S 26 ust. 1 oteymuje nastQpu.iace bzmienie:

1. Kadenc.la Rady trwa 5lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastepujEcego po roku, w kt6rym
przeprowadzono wybory. Wybory nalezy pzeprowadzie w ostatnich trzech miesiqcach roku, w
kt6rym upiywa kadencja."

i podlega zastosowaniu z zasttzezeniem S 2 niniejszej uchwaly.

4l
,,s 26



5) S 34 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 34

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

6) $ 35 uchyli6.

s2
Kadencja Rady wybranej w 2020 roku liczy sig od dnia wyboru do kolrca 2025 roku.

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

s4
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dziennlku Uzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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Zalqcznik nr 13
do Zarzldzenia nr 460/'18
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 1 pa2dzietnika 2018 roku

PROJEKT
Uchwala Nr .............../1 I

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

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

w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie

Na podstawie art.35 ust. 1i 3 oaz art.40 ust.2 pkt 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 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
Osiedla Malenie

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

sl
W statucie Osiedla Malenie, ktorego tres6 stanowi zalacznik do uchwaly Nr XL/462l09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Osiedla Malenie, wprowadza siQ nastqpujAce
zmiany.

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

2. Prawo udzialu w Zebraniu i glosowaniu majE mieszkaircy osiedla stale zamieszkali na jego
terenie, wpisani w rejestrze wyborc6w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy."

2) S 13 otrzymuje nastQpujace bzmienie:
,,s 13

1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwal przy obecnosci co najmniej 30
mieszkahc6w uprawnionych do glosowania. Jezeli w Zebraniu uczestniczy liczba
mieszkairc6w uprawnionych do glosowania mniejsza niz 30, to w6wczas w tym samym dniu
odbywa sie kolejne Zebranie, kt6re jest uprawnione do podejmowania uchwal jezeli
uczestniczy w nim co najmniej 15 mieszkahc6w uprawnionych do glosowania.
Uchwaly Zebrania zapadaja zwyklE wiQkszosciq glos6w os6b biorEcych udzial w Zebraniu."
$ 20 ust. 1 i ust 3 otzymuje nastqpujEce bzmienie:

1. Zatzqd jest wybierany w wyborach powszechnych, r6wnych, bezposrednich, w glosowaniu
tajnym, sposrod nieograniczonej liczby kandydat6w, pzez mieszkahcow osiedla uprawnionych
do udzialu w Zebraniu Mieszkanc6w.

3 Spadek liczby uprawnionych biorqcych udzial w Zebraniu Mieszkanc6w ponizej quorum
wskazanego w ust.2, po wydaniu kart do pzeprowadzenia pierwszego glosowania,
nie wplywa na waznosc wybor6w."

4) S 2'l ust. 2 otrzymuje nastQpujEce brzmienie:
,,s 21

2. Kandydatury pzyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposr6d czlonk6w zebrania w liczbie
5-7 os6b. Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajE sposrod siebie zwyklq wiekszosciE
glosow pzewodniczqcego i jego zastepcA. Czlonkami komisji nie mogq byc osoby
kandydujqce do funkcji czlonka Zazadu."

5) S 21 ust. 6 otrzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 21

6. Kary do glosowania wydaje sie uprawnionym biorqcym udzial w Zebraniu Mieszkaic6w,
za okaza iem dokumentu tozsamosci (ze zdjgciem) i potwierdzeniem odbioru karty podpisem

2.
3)

,,s 20



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

6) S 23 otrzymuje nastqpujace brzmienie:
,,s 23
1. Czlonkami ZaEEdu zosl4q wybrani kandydaci, kt6zy uzyskajq kolejno najwiekszE liczbe

waznie oddanych glos6w. Jezeli dw6ch lub wiecej kandydat6w otzyma tq samq liczbe
glos6w, a przekroczony zostanie limit 5 czlonk6w, glosowanie poMarza sie z ograniczeniem
do tychze kandydat6w, az do wylonienia ustalonej liczby czlonk6w Zarzqdu.

2. Jeaeli w wyniku glosowania nie zostane obsadzone wszystkie miejsca w Zatzqdzie,
przeprowadza siQ dodatkowe glosowania nad zgloszonymi uprzednio kandydatami, az do
petnej obsady miejsc."

7) S 25 otrzymuje nastepujEce brzmienie:
,,s 25

Kadencja zatzadu tN,ra 5 lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastepuJEcego po roku, w
ktorym pzeprowadzono wybory. Wybory nalezy przeprowadzic w ostatnich tzech miesiacach
roku, w ktorym uplywa kadencja."

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

,,s 27

1. Mandat czlonka Zazqdu wygasa w nast?pujqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne pzestepstwo scigane z oskarzenia
publicznego,
- Smierci,
- zlozenia rczygnaqi - z uplywem 30 dni od daty zlozenia oswiadczenia w trybie par.26."

9) S 33 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 33

Zmiany statutu uchwala Rada Mie.jska z wlasnej inicjatywy, z inicjatywy Burmistza lub
na wniosek Zebrania Mieszkaic6w."

10) S 34 uchylie.

s2
Kade qa ZarzEdu, wybranego w 2020 roku liczy sie od dnia wyboru do konca 2025 roku.

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

s4
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenra w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa SlEskiego.
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