
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkaf cami w przedmiocie
projekt6w uchwal w sprawie zmian statut6w jednostek pomocniczych Gminy

i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 5 a ust. 1 iart.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz $ 1 ust. 1, $ 2 ust.
2, $3pkt2,S4,$6ust. l pkl 2i 5, ust.2 pkt l uchwatyNrXXll/253/16 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia
zasad itrybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaicami Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny (Dz.Urz. Woj. Sl. 22016 r., poz. 2969 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1. Przeprowadzid konsultacje spoleczne projekt6w uchwal w sprawie zmiany

statut6w jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:
Solectwa Belk, Solectwa Ksiq2enice, Solectwa Palowice, Solectwa Przegqdza,
Solectwa Stanowice, Solectwa Szczejkowice, Dzielnicy Czerwionka Karolinka,
Dzielnicy Czerwionka Centrum, Dzielnicy Czuch6w, Dzielnicy Dgbiefsko,
Dzielnicy Leszczyny Osiedle, Dzielnicy Leszczyny Stare, Osiedla Malenie, kt6re
stanowiq zalqczniki od nr 1 do nr 13, do niniejszego Zarzqdzenia.

2. Konsultacje spoleczne odbywac siq bqdq w formie wylo2enia w siedzibie Urzgdu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz siedzibach organ6w jednostek
pomocniczych oraz w formie informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny.

3. Konsultacje obejmujq, odrqbnie ka2dy projekt uchwaly w sprawie zmian statutu,
jednostki pomocnicze: Belk, Ksiq2enice, Stanowice, Szczejkowice, Pzegqdza,
Palowice, Czerwionka Centrum, Czerwionka Karolinki, Czuch6w, Dqbiehsko,
Leszczyny Osiedle, Leszczyny Stare, Malenie.

4. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq mieszkaficy WZq wymienionych
jednostek pomocniczych gminy.

5. Konsultacje pzeprowadzane bgdq w dniach od 25 sierpnia 2020 roku do
1 wrze6nia 2020 roku, wedlug wykazu okre6lonego w ogloszeniu
o pzeprowadzeniu konsultacji.

6. Punkt konsultacyjny mie6ci siq w siedzibie Uzqdu Gminy iMiasta Czerwionka-
Leszczyny.

7. Konsultacje w formie informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, przeprowadza siq popzez umieszczenie od 25 sierpnia
2020 roku do 1 wrze6nia 2020 roku, na stronie internetowej Gminy i Miasta
projekt6w uchwal w sprawie zmiany statut6w jednostek pomocniczych Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny - statut6w: Solectwa Belk, Solectwa Ksiq2enice,
Solectwa Palowice, Solectwa Przeggdza, Solectwa Stanowice, Solectwa
Szczejkowice, Dzielnicy Czerwionka Karolinka, Dzielnicy Czerwionka Centrum,
Dzielnicy Czuch6w, Dzielnicy Dqbiefisko, Dzielnicy Leszczyny Osiedle, Dzielnicy
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Leszczyny Stare, Osiedla Malenie wraz z ogloszeniem o przeprowadzeniu
konsultacji i formularzem zglaszania opinii.

8. lnformacja o wynikach konsultacji zostanie przekazana w terminie do
3 wrzeSnia 2020 roku, popzez wywieszenie na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy
i Miasta oraz w formie elektronicznej na stronie BIP Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwion ka-Le szczy ny.

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

s3
Powolujg Zesp6l do spraw konsultacji w skladzie:

1) Alina KuSka,
2) Sylwia Gruszkiewicz.

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

do niniejszego Zarzqdzenia.
2. Ustalam wz6r formulaza zglaszania opinii jak w zalqczniku nr 15 do niniejszego

Zazqdzenia.
3. Ogloszenie o przeprowadzeniu konsultacji podaje sie do publicznej wiadomo6ci

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

s6
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

w r. EUltiltlTRrA
rnr t7f aauarcr

zarte$cdLBurElstrr.
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ss
Nadz6r nad wykonaniem Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Biura Rady.
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BURMISTRZ
GMINY I MTASTA

Czcrwionka-L,eszczYnY Zalqcznik nr 1

do Zatzqdzenia n i?13 t ZO

Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia l8 sierpnia 2020 roku

PROJ EKT

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia . 2020 r

w sprawie zmiany statutu Solectwa Belk

Na podstawie art. 35 ust. 'l i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 t., poz. 713), na wniosek Komisii Statutowej, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do'l weesnia 2020 r. konsultac.ii z mieszkancami
Solectwa Belk

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

s1.
W statucie Solectwa Belk, kt6rego tresc stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU450i09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Belk, wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

1) S 22 ust. 1 okzymuje nastepujece bemienie:
,,922
1. Softysem lub czlonkiem Rady Soleckiej moze by6 kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly
w solectwie, wpisany w re.iestze wyborc6w dla obszaru solectwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za pzestQpstwo umyslne, Scigane z oskazenia
publicznego."

2) w S 28 w ust. 1 na koncu skresla sie kropke i dopisuje slowa: "z zasteezeniem postanowieh S 18
ust. 4."

3) dodaje sig $ 33 o nastepujqcej tresci:
,s 33
W sytuacji ogloszonego i tMajqcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska iest uprawniona do wydlu2enia
kadencji Sottysa i Rady Soleckiej w drodze odrebnej uchwaly'

s2.
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czeftvionka-Leszczyny,

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie '14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Utzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

q
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czcrwionka-lrszczYnY
Zalacznik N 2
do iarzqdzenia nrlel.no
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny
z dnia l8 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Solectwa KsiA2enice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i3 oraz 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 2020 r., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do l wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Solectwa Ksiqzenice

Rada iiiejEka uchwala, co nastQpuie:

s1.
W statucae Solectwa Ksiqzenice, kt6rego tresc stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU451/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Ksiqzenice, wprowadza sig nastQpujqce
zmiany:

1) w S 14 ust. 1 skresla sae zdanie 2,

2) S 22 ust. 1 otrzymuje nowe nastepujace bemienie:

"s 22

1 . Czlonkiem Rady Soleckiej moze byc ka2dy mieszkanaec stale zamieszkaly w solectwie,
wpisany do rejestru wyborc6w, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za przestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego.'

3) $ 28 zdanie pierwsze otzymuje nowe nastepujEce bnmienie:

"s 28

Nowe wybory w pzypadkach opisanych w SS 25-27, winny byc pzeprowadzone do 30 dni od
odwolania Softysa lub wygasniecia jego mandatu i do 60 dni od odwolania Rady Soleckiej lub
kt6regos z jej czlonkow, wzglgdnie wygasniecia mandatu czlonka Rady Soleckiej, z zastzezeniem
postianowien S 18 ust.4.'

4) dodaje siQ S 33 o nastepujEcej tresci:

"s 33

W sytuacji ogloszonego i tMajqcego stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czQsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji Soltysa i Rady Soleckiej w drodze odrgbnej uchwaly."

s2.
W Ordynacji wyborczej na Soltysa Solectwa Ksiq2enice, kt6rej tresc okresla zalecznik Nr 2 do statutu
Solectwa KsiE2enice, wprowadza sie nastepuiEce zmiany:

1) S 3 otrzymuje nowe nastepujqce brzmienie:
,,s 3
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Soltysa ma kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly w

solectwie, wpisany do re.iestru wyborczego, zgodnie z peepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011
roku Kodeks Wyborczy. '



2) S 5 otrzymuje nowe nastQpujqce bzmienie:
.s5
Prawo wybieralnosci (bierne prawo wyborcze) na Soltysa ma ka2dy mieszkaniec stale

zamieszkujqcy w solectwie, wpisany do rejestru wyborczego, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestQpstwa umyslne, Scigane z
oskarzenia publicznego."

3) $ 9 ust. 1i2o$zymuie bzmienie:
.se
'1. Burmistz Gminy i Miasta zanqdza spozqdzenie spisu wyborc6w uprawnionych do glosowania w

wyborach soltysa wg stanu na dzierl wybor6w.
2. W spisie wyborcow wymienia sie nazwisko, imiQ/imiona, imie ojca, date urodzenia iadres

zamieszkania wybotcy oraz uwzglednia sie miejsce na podpis iuwagi."

4) S 10 ote ymuje bzmienie:
,s 10
Burmiste Gminy i Miasta:
1) sprawuje nadzor nad pzestzeganiem prawa wyborczego,
2) zapewnia komisjom wyborczym lokale, Srodki finansowe, techniczne i organizacyjne, niezbQdne

do sprawnego pzeprowadzenia wybor6w,
3) rozpatruje skargi na dzialalnosc KomisjiWyborczej dla Gminy i Miasta,
4) podaje do publicznei wiadomosci zbiorcze wyniki wybor6w,
5) przekazuje Radzie Miejskiej informacje o peebiegu awynikach wybor6w oraz opinie w sprawie

waznosca wybor6w."

5) S 12 otrzymuje bzmienie:
,s 12
Do zadan Miejskiej Komisji nale2y:
1) sprawowanie nadzoru nad pzestrzeganiem przepisow ordynacji wyborczej przez Obwodowq

Komisje Wyborczq,
2) zapewnienie we wspolpracy z Burmistzem organizacji wybor6w,
3) przygotowanie i zatzEdzenie drukowania obwieszczei, ich upowszechnianie i dostarczenie

Obwodowej Komisji Wyborczej,
4) okreslenie zasad funkcjonowania Obwodowej Komisji Wyborczej,
5) rejestrowanie kandydat6w na Sottysa,
6) pzygotowanie i zatzqdzeaie druku kart do glosowania otaz ptzekazanie ich Obwodowej Komisji

Wyborczej,
7) rozpatrywanie skarg na dzialalnosc Obwodowej Komisji Wyborczej oraz udzielanie - w miarQ

potzeby - wytycznych i wyjasnien Obwodowej Komisji Wyborczej,
8) ustalenie zbiorczych wynik6w wybor6w i zazqdzenie ich ogloszenia,
9) rozpatrywanie protest6w wyborczych,
10) pzestanie sprawozdania z pzebiegu wybor6w oraz opinii w sprawie waznosci wyborow

Burmisttzowi i Radzie Miejskiej,
11) wydanie zaswiadczenia o wyboze sottysa na podstawie protokolu wynik6w wyboru,
12) wykonywanie innych zadan okreslonych w ninie.iszej Ordynacji Wyborczei."

6) S 13 otzymuje bzmienie:
,s 13
Do zadah Obwodowej Komisji Wyborczej nale2y:
'I ) przeprowadzenae glosowania w obwodzie,
2) monitorowanie i zapewnienie w dniu wybor6w pzestzegania przepis6w prawa wyborczego w

miejscu i czasie glosowania,
3) ustalenie wynikow glosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomosci publicznej,
4) przekazanie Miejskiej Komisji wynik6w glosowania oraz protokolu glosowania w obwodzie."

7) S 18 ust. 3 i 4 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 18
3. ZglaszajEc kandydatow na soltysa nale2y podac jego nazwisko, imie (imiona), wiek, zaw6d i

miejsce zamieszkania.



4. Do kazdego zgloszenia nalezy do+Eczyo pisemne oswiadczenie kandydata o \ /yrazeniu zgody na
kandydowanie oraz oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem na kare pozbawienia
wolnosci za przestqpstwo umy6lne Scigane z oskarzenia publicznego."

8) w S 23 w ust. 4 na koricu skresla siQ kropke i dopisuje slowa: ,oraz Obwodowei Komrsji
Wyborczej. "

9) w $ 25 na koncu dopisuje sie zdanie: "W tym czasie Obwodowa Komisja Wyborcza pieczQtuie te2
karty do glosowania pieczQciq Obwodowej Komis.ji Wyborczej, w miejscu oznaczonym na
umieszczenie tej pieczgci."

10) $ 26 otzymuje nastQpujqce brzmienie:
,.9 ZO

Przez caly czas trwania glosowania w lokalu wyborczym powinno byc obecnych co najmnie.i 50%
skladu komisji, w tym przewodniczqcy Obwodowej Komisji Wyborczej lub jego zastqpca."

1 1) S 29 otrzymuje nastQpujace be mienie:
,,s 2e
Wyborca nie umieszczony w splsie wyborc6w zostanie dopisany do spisu pzez Obwodowq Komisje

Wyborczq, je2eli jest osobq pominietq w spisie a udokumentu.ie, i2 stale zamieszkuje na terenie
solectwa a pracownik ewidencji ludnoSci Uzqdu Gminy iMiasta Czenrvionka-Leszczyny, na
2Edanie Komisii potwierdzi telefonicznie, 2e pominiqcie jest wynikiem pomylki powstalej pzy
sporzadzeniu spisu.'

12) S 32 ust. 2 po slowie: ,ustala'skresla sie slowo: "siQ',

13) S 33 ust. 2 zdanie pier\ rsze otzymuje nastQpujqce bzmienie
,,s 33
2. W protokole nalezy poda6 w szczegolnosci liczbq:
1) oteymanych kart do glosowania.
2) niewykozystanych kart do glosowania,
3) wyborc6w uprawnionych do glosowania,
4) wyborcow, kt6rym wydano karty do glosowania,
5) kart WQtych z urny,
6) kart wa2nych,
7) kart niewaznych,
8) glos6w waznych,
9) glosOw niewa2nych,
10) glosow waznych oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w."

'14) 
S 33 ust. 4 ot.zymuje brzmienie:

,s 33
4. Protok6t opatruje sie pieczQciE Obwodowej Komisji Wyborczej."

15) S 35 ust. I otzymuje bemienie:
,s 35
1. Na podstawie protokolu otrzymanego od Obwodowej Komisji Wyborczej, Miejska Komisja ustala

wyniki glosowania w solectwie.'

16) S 36 ust. 5 otrzymu.ie bzmienie;
,s 36
5. Miejska Komisja rozpatruje protesty w ciEgu 7 dni po uptywie terminu do wnoszenia protest6w w

skladzie 3 czlonk6w, z udzia.lem zainteresowanych oraz przewodniczqcego Obwodowe.i Komisji
Wyborczej lub Jego zastepcy.'

17) S 37 ust. 1 otzymuje brzmienie:
,s 37
1. Miejska Komisja rozpatrujEc protesty rozstzyga wstepnie o wa2nosci wyborow oraz o wa2nosci

wyboru Soltysa."



18) w S 38 w ust. 1 i 2 slowa: "S 36" zastQpuje siQ slowami: ,,S 37".

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

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

r, i. gl, .TRZAitet Raudrr6,"
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BURMISTRZ
GMINYI MIASTA

Czerwimka-L"eszczmy Zalecznik nr 3
do zarzqdzenia ni42.t zo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Solectwa Palowice

Na podstawie art. 35 ust. I i3 o@z art.40 ust. 2 pkt 1 iart. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozqdzie gminnym (t..i. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na wniosek Komis,i Statutowej, po
peeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do I wrzeSnia 2020 r. konsultacii z mieszkancami
Solectwa Palowice

Rada Mieiska uchwala, co nastgpuje:

s1.
W statucie Solectwa Palowice, kt6rego tresc stanowi zatacznik do uchwaly Nr XU45Z09 z dnia
25 weesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Palowice, wprowadza sie nastepujace
zmiany:

1) $ 22 ust. 1 otrzymuje nastQpujace bzmienie:

"s221. Softysem lub czlonkiem Rady Soleckiej mo2e byd ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly
w solectwie, wpisany w rejestze wyborcow dla obszaru solectwa, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestepstwo umyslne, Scigane z oskazenia
publicznego."

2) w $ 28 w ust. I na koncu skresla siQ kropke i dopisuje slowa: ,z zastee2eniem postanowiei S 18
ust.4.'

3) dodaje sie S 33 o nastQpujEcej tresci:

"s 33
W sytuacji ogloszonego i tMajqcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czQsci lub caloSci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydlu2enia
kadencji Soltysa i Rady Soleckiej w drodze odrebnej uchwaly".

s2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodza w zycie po uplyrvie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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BURMTSTRZ
GMINYIMI"ASTA

CzeovionfE-Ls'czYtY
Zalacznik nt 4
do 2atzqdzenia nr?f,ltzo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia l8 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RAOY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Solectwa PrzegQdza

Na podstawie art.35 ust. 1 i3 oraz 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 2O2O t., poz. 713\, na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 wrzeSnia 2020 r. konsultacji z mieszkaicami
Solectwa P%egedza

Rada iejska uchwala, co nastQpuje:

sr.
W statucie Solectwa Przegedza, kt6rego tres6 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU453/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Pzegedza, wprowadza siQ nastepujqce
zmiany:

1)w S 14 ust. I skresla siezdanie 2,

2) S 22 ust. 1 otrzymuje nowe nastgpujqce brzmienie:
,,922

1. Czlonkiem Rady Soleckiej moze by6 ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w solectwie,
wpisany do rejestru wyborc6w, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku
Kodeks Wyborczy, niekarany za przestepstwo umyslne, scigane z oskazenia publicznego."

3) S 28 zdanie pierwsze otzymuie nowe nastepuiace bzmienie:

"s 28

Nowe wybory w przypadkach opisanych w $$ 25-27, winny byd pzeprowadzone do 30 dni od
odwolania Soltysa lub wygasniQcaa jego mandatu i do 60 dni od odwolania Rady Soleckiej lub
ktoregos z jej czlonk6w, wzglednie wygagniecia mandatu czlonka Rady So'leckiej, z zastrzezeniem
postanowiei S '18 ust. 4.'

4) dodaie sie S 33 o nastepuiqcej tresci:
,,s 33

W sytuacji ogloszonego i tMajEcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujEcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencii Sottysa i Rady Soteckiej w drodze odrebnei uchwaly.'

s2.
W Ordynacji wyborczej na Soltysa Sotectwa Przegqdza, ktore.i tresc okresla zalacznik Nr 2 do statutu
Solectwa Przegedza, wprowadza sie nastepujqce zmiany:

1) S 3 otrz ymuje nowe nastepuiEce brzmienie:
,s3
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Soltysa ma ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w

solectwie, wpisany do rejestru wyborczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011
roku Kodeks Wyborczy. "



2) S 5 otrzymuje nowe nastepujEce brzmienie:
,,s 5
Prawo wybieralnosci (bierne prawo wyborcze) na Softysa ma ka2dy mieszkaniec stale

zamieszkujqcy w solectwie, wpisany do rejestru wyborczego, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestQpstwa umyslne, Scigane z
oskarzenia publicznego."

3) S I ust. I i2 otrzymu.ie bzmienie:

"se
1. Burmistrz Gminy i Miasta zatzqdza spozqdzenie spisu wyborcow uprawnionych do glosowania w

wyborach soltysa wg stanu na dzien wybor6w.
2. W spisie wyborcow wymienia sie nazwisko, imie/imiona, imiQ ojca, datQ urodzenia iadres

zamieszkania wybotcy oraz uwzglednia siQ miejsce na podpis i uwagi.'

4) S 10 otzymuje brzmienie:

"s 10
Burmiste Gminy i Miasta:
1) sprawuje nadz6r nad pzestzeganiem prawa wyborczego,
2) zapewnia komis.iom wyborczym lokale, Srodki finansowe, techniczne i organizacyjne, niezbedne

do sprawnego pzeprowadzenia wybor6w,
3) rozpatruje skargi na dzialalnosc Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta,
4) podaje do publiczne, wiadomosci zbiorcze wynika wybor6w,
5) przekazuje Radzie Miejskie.i informacje o przebiegu iwynikach wybor6w oraz opiniQ w sprawie

waznosci wybor6w.'

5) S 12 ottzymuie bzmienie:
,,s 12
Do zadan Miejskiej Komisji nalezy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem pzepis6w ordynacji \ ryborczej pzez ObwodowE

Komisje WyborczE,
2) zapewnienie we wspolpracy z Burmistzem organizacji wybor6w,
3) pzygotowanie i zanedzenie drukowania obwieszczen, ich upowszechnianie i dostarczenie

Obwodowej Komisji Wyborcze,,
4) okreslenie zasad funkcjonowania Obwodowej Komisji Wyborczej,
5) rejestrowanie kandydat6w na Soltysa,
6) pzygotowanie i zarzqdzenie druku kart do glosowania oraz pzekazanie ich Obwodowej Komisji

Wyborczej,
7) rozpatry\,anie skarg na dzialalnosc Obwodowej Komisji Wyborczej oraz udzielanie - w miarQ

potrzeby - wytycznych i wyjasniei Obwodowe.i Komisji Wyborczej,
8) ustalenie zbiorczych wynik6w wybor6w i zazEdzenie ich og.loszenia,
9) rozpatrywanie protest6w wyborczych,
10) pzeslanie sprawozdania z przebiegu wyborow oraz opinii w sprawie waznosci wybor6w

Burmistzowi i Radzie Miejskiei,
1 1) wydanie zaswiadczenia o wyborze soltysa na podstawie protokolu wynik6w wyboru,
12) wykonywanie innych zadai okreslonych w niniejszej Ordynacji Wyborczej."

6) S 13 otrzymuje be mienie:
,,s 13
Do zadan Obwodowe.i Komisji Wyborczej nale2y:
1) pzeprowadzenie glosowania w obwodzie,
2) monitorowanie i zapewnienie w dniu wybor6w pzestzegania pzepis6w prawa wyborczego w

miejscu i czasie glosowania,
3) ustalenie wynikow glosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomosci publicznej,
4) pzekazanie Miejskiej Komisii wynik6w glosowania oraz protokolu glosowania w obwodzie.'

7) S 18 ust. 3 i 4 ottzymuie nastepujace brzmienie:
,s 18
3. Zglaszajac kandydat6w na soltysa nale2y poda6 jego nazwisko, imie (imiona), wiek, zaw6d i

miejsce zamieszkania.



4. Do kazdego zgloszenia nalezy dolqczyc pisemne oswiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na
kandydowanie oraz oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem na karQ pozbawienia
wolnosci za przestepstwo umySlne Scigane z oskar2enia publicznego."

8) w S 23 w ust. 4 na koicu skresla sie kropkQ i dopisu.ie slowa: ,,oraz Obwodowej Komisji
Wyborczej."

9) w $ 25 na koncu dopisuje sie zdanie: "W tym czasie Obwodowa Komis.ia Wyborcza pieczQtuje tez
karty do glosowania pieczQciE Obwodowej Komisji Wyborczej, w miejscu oznaczonym na
umieszczenie tej pieczeci."

10) S 26 otnymuje nastQpujace brzmienie:
,,s 26
Pzez c€ty czas trwania glosowania w lokalu wyborczym powinno byC obecnych co najmniej 50%

skladu komisji, w tym przewodniczqcy Obwodowej Komisji Wyborcze.i lub jego zastepca."

1 1) S 29 otrzymuje nastepujace bzmienie:
,s 2e
Wyborca nie umieszczony w spisie wyborc6w zostanie dopisany do spisu pzez Obwodowq Komisjq

WyborczE, iezeli jest osobq pominigtE w spisie a udokumentuje, i2 stale zamieszku.ie na terenie
solectwa a pracownik ewidencji ludnosci UzQdu Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny, na
zqdanie Komisji potwierdzi telefonicznie, 2e pominiecie jest wynikiem pomylki powstalej przy
spozqdzeniu spisu."

12) S 32 ust. 2 po slowie: "ustala" skresla sie slowo: ,,sie',

13) S 33 ust. 2 zdanie pieMsze otzymu,ie nastepujqce brzmienie

"s 33
2. W protokole nale2y podad w szczeg6lnosci liczbe:
1) otzymanych kart do glosowania,
2) niewykotz ystanych kart do glosowania,
3) wyborc6w uprawnionych do glosowania,
4) wyborcow, kt6rym wydano karty do glosowania,
5) kart Wetych z urny,
6) kart waznych,
7) kart niewaznych,
8) glos6w waznych,
9) g[os6w niewa2nych,
10) glosow waznych oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w."

14) S 33 ust. 4 otrzymuje bemienie:

"s 33
4. Protok6l opatru.ie sie pieczeciq Obwodowej Komisji Wyborczej."

15) $ 35 ust. 1 otrzymuje bzmienie:

"s 3s
1. Na podstrawie protokolu otzymanego od Obwodowej Komisji Wyborczej, Miejska Komisia ustala

wyniki glosowania w solectwie."

16) $ 36 ust. 5 otzymuje bzmienie;
,,s 36
5. Miejska Komisja rozpatruje protesty w ciEgu 7 dni po uptywie terminu do wnoszenia protestow w

skladzie 3 czlonkow, z udzaalem zainteresowanych oraz przewodniczecego Obwodowel Komisji
Wyborczej lub Jego zastepcy.'

17) S 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,s 37
1. Miejska Komisja rozpatrujqc protesty rozstzyga wstepnie o waznosci wybor6w oraz o wa2no6ci

wyboru Soltysa."



18) w S 38 w ust. 1 i2 slowa: "S 36" zastQpuje sie slowami: ,,$ 37".

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

s4.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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BURMISTR,Z
GMINYI MIASTA

Czeruionka-Leszczfny
Zalacznik nr 5
do 2atzqdzenia nrY'ltzo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 saerpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprawie zmiany statutu Solectwa Stanowice

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. Oz. U. z 2020 t., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. konsultacii z mieszkancami Solectwa Stanowice

Rada Miejska uchwala, co nastgpuje:

2) w S 28 w ust. 1 na koncu skresla siQ kropke i dopisuje slcwa: ,z zastrze2eniem postanowien S 18
ust.4."

3) dodaje sie S 33 o nastepujqce.i tresci:

"s 33
W sytuacji ogloszonego i trwajqcego stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydlu2enia
kadencji Sottysa i Rady Soteckiej w drodze odrgbnej uchwaly'.

s2.
Wykonanie uchwaly powieza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

V
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s1.
W statucie Solectwa Stanowice, ktorego tresc stanowi zalacznik do uchwaly Nr XU454/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Sotectwa Stanowice, wprowadza siQ nastQpujqce
zmiany:

1) S 22 ust. 1 otrzymuje nastepujqce bzmienie:
,s 22
1. Soltysem lub czlonkiem Rady Soleckiej mo2e byd ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly
w solectwie, wpisany w rejestne wyborcow dla obszaru solectwa, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za peestepstwo umySlne, Scigane z oskar2enia
publicznego."
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BURMISTRZ
GMNYIMTASTA

Czerwionka-trszczyny Zalacznik nr 6
do iarzqdzenia n i111. t zo
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprawie zmiany statutu Solectwa Szczejkowice

Na podstawie art.35 ust. 1t3o.az art.40 ust.2 pkt 1iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozEdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2O2O t. do 1 wrzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Solectwa Szczejkowice

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

s1.
W statucie Solectwa Szczejkowice, ktorego tresC stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU455/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solect\^ra Szczejkowice, wprowadza sie nastQpujqce
zmiany:

1) S 22 ust. 1 otzymuie nastepujece brzmienie:

"s 22
I . Sottysem lub czlonkiem Rady Soleckaej moze by6 ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly
w solectwie, wpisany w rejestze wyborcow dla obszaru solectwa, zgodnie z peepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za pzestepstwo umyslne, Scigane z oskar2enia
publicznego.'

2) w S 28 w ust. 1 na koncu skresla sie kropke i dopisu,ie slowa: ,z zastze2eniem postanowien S 18
ust.4.'
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3) dodaje sie S 33 o nastepujEcej tresci:

"s 33
W sytuacji oglcszonego i trwajecego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydlu2enia
kadencji Soltysa i Rady Soleckiej w drodze odrebnej uchwaly".

s2.
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplyt,ie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojewddztwa Slqskiego.
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BURMISTRZ
CMINY I MIASTA

Czcrwionka-kszczyny Zalacznik fi 7
do iarzqdze nia n rI?3 t 2o
Burmistrza Gminy i Miasta
Gzerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka

Na podstawie art.35 ust. l i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt l i art. 4l ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samoeqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 t., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 weesnia 2020 r. konsultacji z mieszkaficami
Dzielnicy Czenuionka Karolinka

Rada iejska uchwala, co nastgpuje:

sr.
W statucie Dzielnicy CzeMionka Karolinka, ktorego treso stanowi zalecznik do uchwaly Nr XU456/09
z dnia 25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czen ,ionka Karolinka, wprowadza
sie nastepujqce zmiany:

1) dotychczasowa tres6 S 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1

3) S 19 a ust. 2 zdanie tzecie otzymuje nowe nastQpujece brzmienie:

"Czficnkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposr6d siebie zwykta riviekszosciE gtos6w
pzewodniczEcego i zastepce pzewodniczqcego komisji."

4) S '19 b ust. 1 otzymuje nastepuiEce bzmienie:
,s 21

l.Czlonkiem Rady moze byo ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z przepisami ustiawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za pzestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego."

5) S 23 otrzymuje nowe nastepujqce bemienie:

"s 23

'1. Kadencja Rady i ZarzEdu trwa 5 lat i rozpoczyna sig od 1 stycznia roku nastQpnego po roku,
w kt6rym peeprowadzono wybory.

2. Wybory nalezy pzeprowadzio w ostatnich ttzech miesiqcach roku, w kt6rym up.lywa kadencja."

6) w S 25 w ust. 1 na koncu skresla sie kropkQ i dopisuje slowa:
,,2 zastrzezeniem S 10 ust. 3. ".

7) dodaje siQ S 31 o nastQpujqcel tre6ci:
,,S 31. W sytuacji ogloszonego i trwajacego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

obejmujqcego w czqsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrQbnej uchwaly. "

2) w S 10 wprowadza siQ ust. 2 i 3 o tresci:
,s 10

2. W @zie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzielnicy na
zebraniu, z zastze2eniem ust. 3, uzupelniaje sklad Rady Dzielnicy.

3, Nie pzeprowadza siq wyborow uzupelniajecych, je2eli liczba czlonk6w Rady nie spadnie ponizej
12."



s2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojew6dztwa Slaskiego.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-lrs'czyfiY
Zalacznik nr I
do iarzqdze nia n, ?23 t zo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNAC H

z dnta 2020 t

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum

2) w $'10 wprowadza sae ust. 2 i 3 o tresci:

"s 10

2. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzielnicy na
zebraniu, z zastne2eniem ust. 3, uzupelnia.jq sklad Rady Dzielnicy.

3. Nie przeprowadza siQ vyybor6w uzupelniajEcych, je2eli liczba czlonkow Rady nie spadnie ponize.i 7.'

3) $ 20 ust. 2 zdanie trzecie otzymuje nowe nastepujqce brzmienie:

"Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq spoSr6d siebie zwykla wigkszosciE glosow
przewodniczqcego i zastepce przewodniczEcego komisii.'

4) S 21 ust. 1 otzymuje nastepujece brzmienie:

"s 21

2.Czlonkiem Rady moze byc ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z peepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za pzestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego."

5) $ 26 otzymuje nowe nastepujqce bnmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady i Zatzqdu trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepnego po roku, w
kt6rym pzeprowadzono wybory

2. Wybory nalezy przeprowadzid w ostatnich tzech miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

6) w $ 29 w ust. 1 na koncu skresla siQ kropke i dopasuje slowa:
,z zastze2eniem S 10 ust. 3. '.

7) dodaje sie S 35 o nastepujqcej tresci:
,,S 35. W sytuacji ogloszonego i trwajqcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

obejmujqcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska iest uprawniona do wydlu2enia
kadencji organow dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. '

Na podstawieart.35 ust. 1 i 3 oraz aft.40 ust. 2 pkt 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713],, na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2O2O t. do 1 wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Czerwionka Centrum

Rada miejska uchwala, co nastepuie:

s1.
W statucie Dzielnicy CzeMionka Centrum, ktorego tresc stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU457l09
z dnia 25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy CzeMionka Centrum, wprowadza
sie nastepu,iEce zmiany:

1) dotychczasowa tresc S 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1



s2.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po upl^vie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wojewodztwa Slqskiego.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czcrwionla-lazczYltY
Zalacznik nr 9
do ia rzqdze nia n, 121 t zo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuch6w

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 samorzEdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 t., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Czuch6w

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

sr.
W statucie Dzielnicy Czuch6w ktorego tresi stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU458/09 z dnia
25 wrze6nia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuch6w, wprowadza sie nastepujqce
zmiany:

1)dotychczasowa tresd S 10 otzymuje oznaczenie ust. 1

2) w S 10 wprowadza sie ust. 2 i 3 o tresci:
,s 10

2. W tazie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzielnicy na
zebraniu, z zastzeaeniem ust. 3, uzupe.lniaja sklad Rady Dzielnicy.

3. Nie pzeprowadza sig wybor6w uzupe.lniajqcych, jezeli liczba czlonkow Rady nie spadnie ponizej
12.',

3) S 20 ust. 2 zdanie tzecie otrzymuje nowe nastQpujqce brzmienie:
,,Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposrod siebie zwykle wiekszosciq glos6w
pzewodniczqcego i zastQpce pzewodniczAcego komisji."

4) S 21 ust. 1 otzymuje nastepuiqce bzmienie:
,s 21

3.Czlonkiem Rady moze by6 kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
\ lyborczy, niekarany za przestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego."

5) $ 26 otzymuje nowe nastepujEce brzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady iZazAdu trwa 5 lat i rczpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastepnego po roku,
w kt6rym przeprowadzono wybory.

2. Wybory nalezy pzeprowadzi6 w ostatnich tzech miesiEcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

6) w $ 29 w ust. 1 na koricu skresla sie kropkQ i dopisuje slowa:
,,2 zastze2eniem $ l0 ust. 3. '.

7) dodaje saq S 35 o nastQpujqcej tresci:

"S 35. W sytuacji ogloszonego itrwajacego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. "



s2.
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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BURMTSTRZ
GMINYIMIASTA

Czerwronka-tesaczYlY Zalacznik nt 10
do iarzqdzenia nrl#..tzo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Debiefsko

2) w S 10 wprowadza sie ust. 2 i3 o tresci:

"s 10

2. W .azie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkafrcy dzielnicy na
zebraniu, z zastE.ezentem ust. 3, uzupelniajq sklad Rady Dzielnicy.

3. Nie przeprowadza sie wybor6w uzupelniajEcych, .ie2eli liczba czlonk6w Rady nie spadnie poni2ej
12."

3) $ 20 ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje nowe nastepujece bzmienie:

"Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybieraja sposrod siebie zwyklq wiekszoscie glosow
pnewodniczecego i zastgpce przewodniczqcego komisji."

4) S 21 ust. 1 otzymuje nastQpujEce bzmienie:

"s 21

4.Czlonkiem Rady moze by6 kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za peestepstwo umyslne, Scigane z oskar2enia publicznego."

5) S 26 otftymuje nowe nastqpujqce brzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady i Zanqdu trwa 5 lat i rczpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepnego po roku,
w kt6rym pzeprowadzono wybory.

2. Wybory nalezy pzeprowadzic w ostatnich tzech miesiEcach roku, w ktorym uplywa kadencja."

6) w S 29 w ust. 1 na koncu skresla sie kropkQ i dopisuje slowa:
,z zastze2eniem S'10 ust.3. ".

7) dodaje siQ S 35 o nastepujqcej tresci:

"S 35. W sytuacji ogloszonego itrwajqcego stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmuiAcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydlu2enia
kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. "

2020 t.

Na podstawie art.35 ust. 1i3o'az 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 2O2O r., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy DQbiensko

Rada miejska uchwala, co nastepuje:

s1.
W statucie Dzielnicy Debiensko, ktorego tresc stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU459/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy DQbiensko, wprowadza sie nastgpujqce
zmiany:

1)dotychczasowa tresc S 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1



s2.
Wykonanie uchwaly powieza siq Burmist.zowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym
Wo.iew6dztwa Slqskiego.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwronka-LeszczYnY Zalacznik nr 11
do 2arzqdzen ia nil{lL zo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Na podstawieart.35 ust. 1 i3orazat1.4o ust.2 pkt 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r'
o samozqdzie gminnym (t,j. Dz.U. z 2020 t., poz. 7131, na wniosek Komisji Statutowei, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 wrzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkarlcami
Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Rada miejska uchwala, co nastepuie:

s1.
W statucie Dzielnicy Leszczyny Osiedle, kt6rego tresc stanou zalEcznik do uchwaly Nr XU460/09 z
dnia 25 wzesnia 2OO9 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, wprowadza siQ

nastepu,iece zmiany:

1) dotychczasowa tresd $ 10 otzymuje oznaczenie ust. 1

2) w S 10 wprowadza sie ust. 2 i 3 o treSci:

,,s 10

2. W razie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzielnicy na

zebraniu, z zastzezeniem ust. 3, uzupelniajq sklad Rady Dzielnicy
3. Nie peeprowadza sie wyborow uzupelniajqcych, je2eli liczba czlonk6w Rady nie spadnie ponizel7."

3) S 20 ust. 2 zdanie tzecie otrzymuje nowe nastQpujece bzmienie:
,Cionfowie komisji skrutacyjnej wybieraje sposr6d siebie zwyklE wiekszoscie glos6w

pzewodn iczqcego i zastepcQ przewodniczqcego komisji."

4) S 21 ust. 1 otrzymuie nastePujace brzmienie:
,,s 21

s.czlonkiem Rady mo2e byc ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly \iv dzielnicy, wpisany do rejestru

wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks

Wyborczy, niekarany za pzestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego.'

5) $ 26 otrzymuje nowe nastepujEce bzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady i Zazqdu trwa 5 lat i rozpoczyna siq od 1 stycznia roku nastQpnego po roku, w

kt6rym pzeprowadzono wybory.

2. Wybory nale2y przeprowadzic w ostatnich tzech miesiacach roku, w kt6rym uplywa kadencia."

6) w S 29 w ust. 1 na koicu skresla sie kropkQ idopisuje slowa:

,,2 zastftezeniem $ 10 ust. 3. '.
7) dodaje sie S 35 o nastepujqcei tresci:

,S 35 W sytuacji ogloszonego itrwajEcego stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii,
- 

obe,imuiqcego w czgsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencja organ6\ / dzielnicy w drodze odrQbnej uchwaty. "

s2.
Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia .................... 2O2O r.



s3.
zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzqdowymUchwala wchodzi w

Wojew6dztwa Slqskiego.
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BURMISTRZ
GMINYIMIASTA

Czerwionka-LeszczYny Zalacznik N '12
do iatzqdze ni a n il?]t zo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwaonka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnaa 2020 t

w sprawie zmiany statutu Ozielnicy Leszczyny Stare

Na podstawie art. 35 ust. 1 i3 otaz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart.4t ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samozEdzie gminnym (t..i. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Leszczyny Stare

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

s1.
W statucie Dzielnicy Leszczyny Stare, kt6rego tresC stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU461/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Stare, wprowadza sie
nastQpujEce zmiany:

1) dotychczasowa treS6 $ 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1

3) S 20 ust. 2 zdanie tzecie otrz ymuje nowe nastQpujEce bzmienie:

"Czlonkowie komisji skrutacyjnei wybierajq sposr6d siebie zwyklE wiekszoscie glos6w
pzewodniczqcego i zastqpce przewodniczqcego komisja.'

4) $ 2l ust. 1 otzymuje nastqpu,iace bzmienie:

"s 21

6.Czlonkiem Rady moze by' ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborcow dla obszaru dzielnicy, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za pzest?pstwo umyslne, Scigane z oskazenia publicznego."

5) S 26 otzymuje nowe nastepujEce bzmienie:
,s 26

1. Kadencja Rady i Za.zEdu trwa 5 lat i rozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastQpnego po roku,
w ktorym peeprowadzono wybory.

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

6) w S 29 w ust. 1 na koncu skresla sie kropke i dopisuje slowa:

"z zastze2eniem S 10 ust. 3. ".

7) dodaje sie S 35 o nastepujqcej tresci:
,,S 35. W sytuacji ogloszonego itrwajqcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

obejmujEcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Mieiska jest uprawniona do wydlu2enia
kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. "

PROJEKT

2) w S l0 wprowadza sie ust.2 i3 o tresci:
,,s 10

2. W @zie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkaicy dzielnicy na
zebraniu, z zastzezeniem ust. 3, uzupelniajq sktad Rady Dzielnicy.

3. Nie pzeprowadza sie wyborow uzupelniajEcych, jezeli liczba czlonkdw Rady nie spadnie ponizej 7."



s2.
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmisttzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po upfy'lvie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UtzQdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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BUN.MISTR,Z
GMINY I MIASTA

Czcrwronka-LesaczYnY

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNAC H

z dnia 2020 (

Na podstawie art.35 ust. l i3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samozedzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2O2O (., poz. 7131, na wniosek Komis.ii Statutowe.i, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 weesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Osiedla Malenie

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

s1.
W statucie Osiedla Malenie, kt6rego tresc stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU462l09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania stiatutu Osiedla Malenie, wprowadza siQ nastepujqce
zmiany:

1) w S 20 skresla sie ust. 2

2) S 20 ust. 3 otzymuje nastQpujqce bzmienie:
,,s 20

3. Spadek liczby uprawnionych biorecych udzial w Zebraniu Mieszkancow poni2ej quorum
wskazanego w S 13 ust. 1, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego glosowania, nie wpvwa
na waznosc wybor6w".

3) S 22 otzymuje nastQpujqce bzmienie:

"522
1. Czlonkiem Zarzedu mo2e byC ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w osiedlu, wpisany

w rejestze wyborc6w dla obszaru osiedla, zgodnie z peepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011
roku Kodeks Wyborczy, niekarany za pzestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego.

2. Kandydat na czlonka Zarzqdu sklada pisemne oswiadczenie o niekaralnosci."

4) S 27 ust. 1 otrzymuje nastepujqce brzmienae:

"s 27

'1. Mandat czlonka Zaeqdu wygasa w nastQpujecych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne pzestepstwo Scigane z oskarzenia publicznego,
- smierci,
- zlozenia rezygnacji."

5) S 28 otzymu,e nastQpujAce bzmienie:

"s 28
1. Nowe wybory w peypadkach opisanych w S 26 i S 27, winne byc przeprowadzone do 30 dni od

odwolania calego Zazqdu lub kt6regos z .iego czlonk6w, bqd2 stwierdzenia wygasniQcia
mandatu czlonka Zarzqdu. Tak wybrany czlonek ZatzAdu pelni funkcjq do konca danej kadenc.li.
Zasady okreslone wyzej w SS 22 - 24 stosu.ie siQ odpowiednio.

2. Nie peeprowadza sie wybor6w uzupelniajacych, jezeli liczba czlonkow Zarzqdu nie spadnie
ponizej 3. "

Zalacznik nr 13
do 2atzqdzenia nr*tzo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czemionka-Leszczyny
z dnia'18 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie



6) S 31 otzymuje nastQpujEce brzmienie:
,s 31

W sytuacji okreslonej wyzej w S 28 lub $ 30 wybory pzeprowadza sie wedlug zasad okreslonych
wy2ej w Rozdziale lV".

7) dodaje sie S 34 o nastepujqcej tresci:
,,s34
W sytuacji ogloszonego i tMajEcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujAcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji ZaeEdu Osiedla w drodze odrebnej uchwaly."

s2.

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

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym
Wojew6dztwa Slqskiego.
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BURDIISTR.Z
CMINY I MIASTA

Czerwronka-t esaczyny
Zalacznik N '14
do iarzqdzenia nr?f9- no
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

OGLOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

oglasza w dniach 25 sierpnia 2020 roku - 1 wrzeSnia 2020 roku dla
mieszkafic6w jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
Belk, Ksiq2enice, Stanowice, Szczejkowice, Przegqdza, Palowice, Czuch6w,
Dgbieisko, Czerwionka Centrum, Czerwionka Karolinka, Leszczyny Osiedle,
Leszczyny Stare, Malenie; konsultacje spoleczne w przedmiocie projekt6w
uchwal w sprawie zmiany statut6w wy2ej wymienionych jednostek pomocniczych
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

'l . Przedmiot konsultacji: projekty uchwal w sprawie zmiany statut6w: Belku,
Ksiq2enic, Stanowic, Szczejkowic, Przeggdzy, Palowic, Czuchowa,
Dgbieiska, Czerwionki Centrum, Czerwionki Karolinki, Leszczyn Osiedla,
Leszczyn Starych, Malenia.

2. Konsultacje przeprowadzone bedq wg nastqpujqcego harmonogramu

Data Urzqd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9 (pok6j nr 10)

25.08.2020 r 7.30-15.30
26.08.2020 r. 7.30-15.30

7.30-15.30
7.30-14.00

31.08.2020 r 7.30-17.00
01 .09.2020 r 7.30-15.30

3. Konsultacje w formie informacji na stronie internetowej Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny, pzeprowadza sie poptzez umieszczenie
od 25 sierpnia 2020 roku do 1 wrze5nia 2020 roku, na stronie internetowej
Gminy i Miasta projekt6w uchwal w sprawie zmiany statut6w jednostek
pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - Belku, Ksiq2enic,
Stanowic, Szczejkowic, Pzeggdzy, Palowic, Czuchowa, Dgbiefska,
Czerwionki Centrum, Czerwionki Karolinki, Leszczyn Osiedla, Leszczyn
Starych, Malenia wraz z ogloszeniem o przeprowadzeniu konsultacji
i formulazem zglaszania opinii.

na podstawie $ 4 ust. 2 uchwaly Nr XXll/253/16 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach z dnia20 maja 2016 roku

w sprawie ustalenia zasad i trybu pzeprowadzania konsultacji
z mieszkaicami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(Dz. Utz. Woj. Sl. 22016 r., poz. 2969 zp62n. zm.)

27.08.2020 r.

28.08.2020 r.



4. Konsultacje polegac bgdq na kierowaniu do Uzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny pisemnych opinii mieszkaric6w jednostek
pomocniczych gminy - Betku, Ksiq2enic, Stanowic, Szczejkowic, Przeggdzy,
Palowic, Czuchowa, Dgbieiska, Czenvionki Centrum, Czerwionki Karolinki,
Leszczyn Osiedla, Leszczyn Starych, Malenia wedlug wzoru stanowiqcego
zalqcznik nr 15 do niniejszego Zarzqdzenia.

5. Uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq mieszkaricy: Belku, Ksiq2enic,
Stanowic, Szczejkowic, Pzeggdzy, Palowic, Czuchowa, Dqbieiska,
Czerwionki Centrum, Czerwionki Karolinki, Leszczyn Osiedla, Leszczyn
Starych, Malenia.
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BUN,MISTR'Z
?ultY I MlAsrA
Cr.r*ri-U-f"zt'YnY Zalacznik nr l5

do 2arzqdzenia nr*3.n0
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 sierpnia 2020 t.

Formularz zglaszania opinii

1. Opinia do projektu uchwaly w sprawie zmian statutu:

2. lnformacje o zglaszajqcym opiniq:

1) lmiq i nazwisko:

Podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

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

Podpis

g I. DUBMITTR,A
, gr Any'ftr/ Ror<"Br

,^"ro{*-.Erstrr

6. Projekt uchwaly w sprawie zmian statutu jednostki pomocniczej Gminy
i Miasta Czeruvionka-Leszczyny - Belku, Ksiq2enic, Stanowic, Szczejkowic,
Przegqdzy, Palowic, Czuchowa, Dgbiehska, Czerwionki Centrum, Czerwionki
Karolinki, Leszczyn Osiedla, Leszczyn Starych, Malenia.

(proszg zaznaczye ilaSciwq dzielnicq)

2) Adres zamieszkania:

h


