
Zarzqdzenie Hrl?fllzo
Burm istrza Gminy i Miasta Czeruyionka-Leszczyny

z dnia 19 sierpnia 2020 roku

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

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020 r., poz. 1057) w zwiqzku z $ 3 i4 uchwaly
Nr 1X138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1118 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz. rtJrz. Woj. Sl. 22015 r.,
poz. 3888),

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
1 . Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem sq projekty uchwal Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian statut6w: Solectwa Belk,
Solectwa Ksiq2enice, Solectwa Palowice, Solectwa Przeggdza, Solectwa
Stanowice, Solectwa Szczejkowice, Dzielnicy Czerwionka Karolinka, Dzielnicy
Czerwionka Centrum, Dzielnicy Czuch6w, Dzielnicy Dgbieisko, Dzielnicy
Leszczyny Osiedle, Dzielnicy Leszczyny Stare, Osiedla Malenie.

2. Ustalii termin przeprowadzenia konsultacji od 24 sierpnia 2020 roku
do 30 sierpnia 2020 roku.

3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020 r.,
poz. 1057).

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

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

2) poczlqelekkonicznq na adres e-mail br@czerwionka-leszczyny.com.pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 3243'11760.

5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum lrzy organizacje 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 miec
formg bezpo6redniego, otwartego spotkania dotyczqcego pzedmiotowej
tematyki.

6. Za pzeprowadzenie konsultacji w p rzed m iotowej sprawie odpowiedzialne jest
Biuro Rady Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

:ffiilffi",

w sprawie konsultacji
projekt6w uchwal w sprawie zmian statut6w jednostek pomocniczych

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny



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

do niniejszego Zazqdzenia.
2. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2

oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1

ust. 1.

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie

Miejskiej.
2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko

odnoinie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzqdu Gminy
i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykonanie Zazqdzenia powierzam Naczelnikowi Biura Rady

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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:ffiHilffi, Zalacznik N 'l
do 2arzqdze nia n r Xl lllzo
Burmistza Gminy a Miasta
Czeftvionka-Leszczyny
z dnia'19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia

Na podstawie art.35 ust. 1 i3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 iart.41 ust. l ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t..i. Dz. U. z 2020 t., poz. 713), na wniosek Komis.li
Statutowej, po pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 wzegnia 2020 r. konsultacji
z mieszkaicami Solectwa Belk

Rada Miejska uchwala, co nastQpuje:

s1.
W stialucie Sotectwa Belk, kt6rego tresc stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU450/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Belk, wprowadza sie nastQpujqce zmiany:

1) $ 22 ust. 1 otrzymuje nastepujEce bemienie:
,,s 22
1. Soltysem lub czlonkiem Rady Soleckiei moze byC kazdy mieszkaniec stale zamieszka.ly
w solectwie, wpisany w rgestze wyborcow dla obszaru solectwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia
publicznego."

2) w $ 28 w ust. 1 na koncu skresla sie kropke i dopisuje slowa: ,z zastze2eniem postanowien S 18
ust.4."

3) dodaje sie S 33 o nastepujqcej tresci:
,s 33
W sytuacji ogloszonego i tMajEcego stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujEcego w czesci lub cabsci obszar gminy, Rada Miejska iest uprawniona do wydluzenia
kadencji Soltysa i Rady Soteckiej w drodze odrebnej uchwaly"

s2.
Wykonanie uchwa,ly powieza siQ Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wolew6dztwa Slqskiego.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czcrwiooka-trszczYnY
Zalacznik nr 2
do 2atzqdze nia n t!?1 t zo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czen rionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNAC H

z d nia 2020 t

w sprawie zmiany statutu Solectwa Ksiqzenice

Na podstawie art.35 ust. 1i3oraz art.40ust.2 pkt 1iart.4l ust. 1 ustawy z dnia I marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2O2O r., poz.713), na wniosek Komisji Statutowei, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 wrzeSnia 2020 r. konsultacji
z mievkaricami Solectwa Ksi+enice

Rada Mieiska uchwala, co nastepuje:

sr.
W statucie Solectwa Ksiazenice, ktorego tregc stanowi zalecznik do uchwaly Nr XU451/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa KsiE2enice, wprowadza sig
nastepujqce zmiany:

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

2) S 22 ust. 1 otrzymuje nowe nastQpujqce brzmienie:

"s 22

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 pzestepstwo umyslne, Scigane z oskar2enia publicznego."

3) S 28 zdanie pieMsze otzymuie nowe nastepujqce brzmienie:
,,s 28

Nowe wybory w przypadkach opisanych w SS 25-27, winny byC przeprowadzone do 30 dni od
odwolania Sottysa lub wygaSni?cia jego mandatu i do 60 dni od odwolania Rady Soleckiej lub
kt6regoS z jej czlonkow, wzglednie wygasniQcia mandatu czlonka Rady Soleckiej,
z zastzezeniem postanowien S 18 ust.4."

4) dodaje sie S 33 o nastepujecej tresci:
,,s 33

W sytuacii ogloszonego i trwajqcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmuiqcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydlu2enia
kadencji Sottysa i Rady Soleckiej w drodze odrQbnej uchwaly."

s2.
W Ordynacji wyborcze.i na Soltysa Solectwa Ksiazenice, kt6rej tresd okresla zalqcznak Nr 2 do
statutu Solectwa Ksiazenice, wprowadza siQ nastQpujqce zmiany:

1) S 3 ote ymuje nowe nastepujqce brzmienie:

"s3
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Soltysa ma ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly

w sotectwie, wpisany do re.iestru wyborczego, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 201 1

roku Kodeks Wyborczy. "



2) S 5 otzymuje nowe nastQpujqce brzmienie:
,,s s
Prawo wybieralnosci (bierne prawo wyborcze) na Sottysa ma ka2dy mieszkaniec stale

zamieszkujqcy w solectwie, wpisany do rejestru wyborczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, naekarany za pzestgpstwa umyslne, Scigane
z oskar2enia publicznego."

3) $ 9 ust. 1i2 otzymu.,e brzmienie:

"se
1. Burmistrz Gminy i Miasta zazEdza sporzqdzenie spisu wyborc6w uprawnionych do glosowania

w wyborach soltysa wg stanu na dzien wybor6w.
2. W spisie wyborcow wymienia sie nazwisko, imie/imiona, imie ojca, date urodzenia i adres

zamieszkania wybotcy oaz uwzglQdnia sie miejsce na podpis i uwagi."

4) S 10 otrzymu.ie bzmienie:
,,s 10
Burmistrz Gminy i Miasta:
1) sprawu.,e nadzor nad pzesteeganiem prawa wyborczego,
2) zapewnia komisjom wyborczym lokale, Srodki finansowe, techniczne i organizacy.ine, niezbedne

do sprawnego przeprowadzenia wybor6w,
3) rozpatruje skargi na dzialalnose Komisji Wyborczej dla Gminy i Miasta,
4) podaje do publiczne.l wiadomosci zbiorcze wyniki wybor6w,
5) pnekazuje Radzie Miejskiej informacje o pzebiegu iwynikach r/vyborow oraz opiniQ w sprawie

waznoSci wybor6w."

5) S '12 otzymuie bzmieniei
,s 12
Do zadai Miejskiej Komisji nale2y:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisow ordynacji wyborczej przez Obwodowq

KomisjQ Wyborczq,
2) zapewnienie we wspolpracy z Burmistzem organizacji wybor6w,
3) ptzygotowanie i zaeqdzenie drukowania obwieszcze,l, ich upowszechnianie i dostarczenie

Obwodowej Komisji Wyborczej.
4) okreslenie zasad funkcionowania Obwodowej Komisji Wyborczej,
5) rejestrowanie kandydatow na Soltysa,
6) pzygotowanie i zatzqdzenie druku kart do glosowania oaz ptzekazanie ich Obwodowej Komis.li

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

potrzeby - wytycznych i wylasnien Obwodowej Komisji Wyborczej,
8) ustalenie zbiorczych wynik6w wybor'w i zatzedzenie ich ogloszenia,
9) rozpatrywanie protestow wyborczych,
10) pzeslanie sprawozdania z pzebiegu wybor6w oraz opinii w sprawie waznosci wybor6w

Burmistzowi i Radzie Miejskiej,
1 1) wydanie zaswiadczenia o wyboze soltysa na podstawie protokolu \r/ynik6w wyboru,
12) wykonywanie innych zadan okreslonych w niniejszej Ordynac.ii Wyborczej."

6) S 13 oteymuje bzmienie:
,s 13
Do zadari Obwodowej Komisji Wyborczej nalezy:
1) przeprowadzenie glosowania w obwodzie,
2) monitorowanie i zapewnienie w dniu wybor6w pzesteegania przepis6w prawa wyborczego

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

7) S 18 ust. 3 i 4 otrzymuje nastepujqce brzmienie:

"s 18
3. Zglaszajac kandydat6w na soltysa nale2y podac jego nazwisko, imie (imiona), wiek, zaw6d

i miejsce zamieszkania.



4. Do ka2dego zgloszenia nalezy dolEczyc pisemne oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na
kandydowanie oraz oSwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem na kare pozbawienia
wolnosci za przestepstwo umyslne Scigane z oskarzenia publicznego."

8)w S 23 w ust. 4 na kohcu skresla siq kropkg i dopisuje slowa: ,oraz Obwodowej Komisji
Wyborczej.'

9) w S 25 na koncu dopisuje sie zdanie: ,,W tym czasie Obwodowa Komisla Wyborcza pieczQtuje tez
karty do glosowania pieczecie Obwodowej Komisji Wyborczej, w miejscu oznaczonym na
umieszczenie tej pieczqci."

10) S 26 otrzymuje nastqpujqce brzmienie:
,s 26
Pzez caly czas trwania glosowania w lokalu wyborczym powinno byd obecnych co najmniej 50%

skladu komisji, w tym przewodniczqcy Obwodowej Komisii Wyborczej lub jego zastQpca."

13) $ 33 ust. 2 zdanie pierwsze otzymuje nastepujece bzmienie

"s 33
2. W protokole nale2y podac w szczeg6lnosci liczbe:
1) otrzymanych kart do glosowania,
2) niewykozystanych kart do glosowania,
3) wyborc6w uprawnionych do glosowania,
4) wyborc6w, ktorym wydano karty do glosowania,
5) kart wyjetych z urny,
6) kart wa2nych,
7) kart niewaznych,
8) glos6w waznych,
9) glos6w niewa2nych,
10) glosow waznych oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w."

15) S 35 ust. 1 otzymuje bzmienie:

"s 35
1. Na podstawie protokolu otzymanego od Obwodowej Komis,ii Wyborczej, Miejska Komisla ustala

wyniki glosowania w solectwie."

16) $ 36 ust. 5 otzymuje brzmienie;
,s 36
5. Miejska Komisja rozpatru.ie protesty w ciqgu 7 dni po uplywie terminu do wnoszenia protestow

w skladzie 3 czlonkow, z udzialem zainteresowanych oraz pnewodniczecego Obwodowej Komisji
Wyborczej lub jego zastepcy."

17) S 37 ust. 1 otrzymuje bzmienie:

"s 37
1. Miejska Komisja rozpatrujEc protesty rozstrzyga wstepnie o wa2nosci wyborow oraz o waznosci

wyboru Soltysa."

11) S 29 otzymuie nastepujqce brzmienie:
,,s 2e
Wyborca nie umieszczony w spisie wyborcow zostanie dopisany do spisu przez Obwodowq Komisjg

Wyborczq, jezeli jest osobE pominiQtE w spisie a udokumentuje, i2 stale zamieszkuje na terenie
solectwa a pracownik ewidencji ludno6ci Uzqdu Gminy iMiasta Czenvionka-Leszczyny, na
zEdanie Komisji potwierdzi telefonicznie, 2e pominiQcie jest wynikiem pomylki powstalej pzy
spozqdzeniu spisu.'

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

14) S 33 ust. 4 otzymuje bzmienie:
,s 33
4. Protokol opatru,e sie pieczQciq Obwodowej Komisji Wyborczej.'



18) w S 38 w ust. 1 i 2 slowa: 
"S 36" zastepuje sie slowami: "S 37'.

s3.
Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

54.
Uchwala wchodzi _w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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BURMISTRZ
(iMINY I MhSTA

Czerwlonka-Lrs'czyny Zalacznik nr 3
do 2arzqdzenia n r3illtzo
Burmistrza Gminy a Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

w sprawie zmiany statutu Solectrva Palowice

Na podstawieart.35 ust. 1 i3 oraz art.40 ust.2 pkt1iart.41 ust. 1 ustawy z dnia I marca
1990 r. o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 (., poz, 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2O2O t. do 1 wrzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkaicami
Solectwa Palowice

Rada Miejska uchwala, co nastepuie:

2) w S 28 w ust. 1 na kohcu skresla siq kropke i dopisuje slowa: ,z zastzezeniem postanowien S 18
ust.4."

3) dodaje sie S 33 o nastepujqcej tresci:

"s 33
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 Soltysa i Rady Soleckiej w drodze odrQbnej uchwaly".

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

s3.
Uchwala wchodzi w 2ycie po upb,wie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym

Woiew6dztwa Slqskiego.

a,-
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z dnia 2020 r.

sr.
W statucie Solectwa Palowice, kt6rego tres6 stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU452l09 z dnia
25 weesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Palowice, wprowadza sie nastQpujEce
zmiany:

'l)S 22 ust. 1 otrzymuie nastepujace bzmienie:
,,922
1. Soltysem lub czlonkiem Rady Soteckiej moze byc ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly
w solectwie, wpisany w rejestze wyborc6w dla obszaru solectwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Vvyborczy, niekarany za pzestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia
publicznego."



BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-l'rvczYnY Zalacznik N 4
do iatzqdzenia nr53!t tzo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Solectwa Przeggdza

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 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na wniosek Komis.ii Statutowe.i, po
pzeprowadzeniu tv dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 wrzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkaicami
Solectwa Pzeggdza

Rada iiiejska uchwala, co nastepuje:

sr.
W statucie Solectwa Pzegedza, ktorego tres6 stano\rvi zaqcznik do uchwaly Nr XU453/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Przegedza, wprowadza siQ nastepujqce
zmiany:

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

2) $ 22 ust. 1 otrzymuje nowe nastepujEce brzmienie:
,,5 22

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

3) S 28 zdanie pierwsze otzymuje nowe nastepujqce brzmienie:

"s 28

Nowe wybory w pzypadkach opisanych w SS 25-27, winny byd pzeprowadzone do 30 dni od
odwolania Soltysa lub wygasniecia jego mandatu i do 60 dni od odwolania Rady Soleckiej lub
ktoregos z jej czlonk6q wzglednie wygasniecia mandatu czlonka Rady Soleckiej, z zastrze2eniem
postanowien S 18 ust. 4.'

4) dodaje siQ S 33 o nastepujqcej tresci:
,,s 33

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

s2.
W Ordynacji wyborczej na Soltysa Solectwa P:zegedze, kt6rej tresd okresla zalqcznik Nr 2 do

statutu Solectwa P1zegedza, wprowadza sie nastepujqce zmiany:
1) S 3 otzymuje nowe nastepujEce brzmienie:
,,s 3
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) na Soltysa ma ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly

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



2) S 5 otrzymuje nowe nastQpujqce brzmienie:

"s5Prawo wybieralnosci (bierne prawo wyborcze) na Sottysa ma ka2dy mieszkaniec stale
zamieszkujqcy w solectwie, wpisany do rejestru wyborczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 toku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestepstwa umy6lne, Scigane
z oskarzenia publicznego."

3)S9 ust. 1i2 otrzymuje bzmienie:
,,s 9
1. Burmistz Gminy iMiasta zatzEdza sporzqdzenie spisu wyborc6w uprawnionych do glosowania

w wyborach soltysa wg stanu na dzien wybor6w.
2. W spisie wyborc6w wymienia siQ nazwisko, imie/imiona, imiQ ojca, date urodzenia i adres

zamieszkania wyborcy oraz uwzglgdnia siQ miejsce na podpis i uwagi.'

4) S 10 otrzymuje brzmienie:
,,s 10
Burmistz Gminy i Miasta:
'l) sprawuje nadz6r nad przestrzeganiem prawa wyborczego,
2) zapewnia komisjom wyborczym lokale, Srodki finansowe, techniczne iorganizacyjne, niezbQdne

do sprawnego pzeprowadzenia wybor6w,
3) rozpatruje skargi na dziatalnosc KomisjiWyborczej dla Gminy i Miasta,
4) podaje do publicznej wiadomosci zbiorcze wyniki wybor6\ry,
5) przekazu.ie Radzae Miejskiej informacje o pzebiegu iwynikach lvybor6w oraz opinie w sprawie

waznosci wybor6w."

5) $ 12 otrzymuje bzmienie:
,,s 12
Do zadai Mie.iskiej Komisji nalezy:
1) sprawowanie nadzoru nad pzestzeganiem pzepis6w ordynacji wyborczej pzez Obwodowq

Komisje WyborczE,
2) zapewnienie we wspolpracy z Burmistzem organizacji wybor6w,
3) ptzygoto\ /anie i zazadzenie drukowania obwieszczen, ich upowszechnianie i dostarczenie

Obwodowej Komisji Wyborczej,
4) okreslenie zasad funkcjonowania Obwodowej Komis,ii WyborczeJ,
5) rejestrowanie kandydat6w na Soltysa,
6) przygotowanie i zazadzenie druku kart do glosowania orcz peekazanie ich Obwodowej KomisJi

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

potzeby - wytycznych i wyjasniei Obwodowei Komisji Wyborczej,
8) ustalenie zbiorczych wynik6w wybotbw i zatzEdzenie ich ogloszenia,
9) rozpatryr ,anie protest6w wyborczych,
10) pzeslanie sprawozdania z pzebiegu wyborow oraz opinii w sprawie waznosca wybor6w

Burmistzowi i Radzie Miejskiej,
1 1) wydanie zaswiadczenia o wyboze soltysa na podstawie protokotu wynikovy wyboru,
'12) wykonywanie innych zadan okreslonych w niniejszei Ordynacji Wyborczej."

7) $ 18 ust. 3 i4 otzymuje nastQpujace bzmienie:

"s 18
3. ZglaszajEc kandydatow na softysa nale2y podac jego nazwisko, imie (imiona), wiek, za\ry6d

i miejsce zamieszkania.

6) S 13 oteymuje bzmienie:
,s 13
Do zadan Obwodowej Komisji Wyborcze, nalezy:
1) przeprowadzenie glosowania w obwodzie,
2) monitorowanie i zapewnienie w dniu wybor6w pzestrzegania przepis6w prawa wyborczego

w miejscu i czasie glosowania,
3) ustalenie \rvynik6w glosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomosci publicznej,
4) pzekazanie Maejskiej Komisji wynik6w glosowania oraz protokolu glosowania w obwodzie."



4. Do kazdego zgloszenia nalezy dotqczyo pisemne oswiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na
kandydowanie oraz oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem na karQ pozbawienia
wolnosci za pzestepstwo umyslne Scigane z oskaZenia publicznego."

8) w S 23 w ust. 4 na koncu skresla sie kropkQ i dopisuje slowa: ,oraz Obwodowej Komisji
V[borczej '

9) w S 25 na koncu dopisuje sie zdanie: 
"W 

tym czasie Obwodowa Komisja Wyborcza pieczetuje tez
karty do glosowania pieczeciE Obwodowej Komisji Wyborczej, w miejscu oznaczonym na
umieszczenie tej pieczeci.'

10) S 26 otzymuie nastepujqce brzmienie:
,,s 26
Przez caly czas trwania glosowania w lokalu wyborczym powinno byd obecnych co naimniej 50%

skladu komisji, w tym pzewodniczEcy Obwodowej Komisji Wyborczej lub jego zastepca.'

1 1) S 29 otrzymuje nastepujqce brzmienie:
,,s 2e
Wyborca nie umieszczony tv spisie wyborcow zostanie dopisany do spisu przez Obwodowq Komisje

Wyborcze, jezeli jest osoba pominietq w spisie a udokumentuje, iz stale zamieszkuje na terenie
solectwa a pracownik ewidencji ludnosci UzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na
zEdanie Komisji potwierdzi telefonicznie, 2e pominiQcie jest wynikiem pomylki powstalej przy
spozEdzeniu spisu."

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

14) S 33 ust. 4 otzymuje brzmienie:
,,s 33
4. Protokol opatruje sie pieczQciq Obwodowe.i Komisji Wyborczej."

15) S 35 ust. 1 otzymu.ie bzmienie:

"s 35
1. Na podstawie protokolu otrzymanego od Obwodowej Komisji Wyborczej, Mie.iska Komisja ustala

wyniki glosowania w solectwie."

16) $ 36 ust. 5 otzymuje bzmienie;
,s 36
5. Miejska Komiq,a rozpatruje protesty w ciqgu 7 dni po uplywie terminu do wnoszenia protest6w w

sk+adzie 3 czlonkow, z udzialem zainteresowanych oraz pzewodniczEcego Obwodowej Komisji
Wyborczej lub jego zastQpcy."

17) S 37 ust. 1 otzymuie brzmienie:
,s 37
1. Miejska Komisja rozpatrujEc protesty rozstzyga wstepnie o wa2nosci wybor6w oraz o waznosci

wyboru Soltysa."

13) S 33 ust. 2 zdanie pieMsze otzymuje nastQpujEce bzmienie:

"s 33
2. W protokole nalezy podae w szczegolnosci liczbe:
1) otrzymanych kart do glosowania.
2) niewykotzystanych kart do glosowania,
3) wyborc6w uprawnionych do glosowania,
4) wyborc6w, ktorym wydano karty do glosowania,
5) kart wyjetych z urny,
6) kart waznych,
7) kart niewa2nych,
8) glos6w waznych,
9) glos6w niewa2nych,
10) glos6w wa2nych oddanych na poszczegolnych kandydat6w."



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

s3.
Wykonanie uchwaly powieea sie Burmisttzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

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

Wojewodztwa SQskiego.
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PROJEKT

UCHWAI-A NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 t

w sprarvie zmiany statutu Solectwa Stanowice

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 samozqdzie gminnym (t.j. Dz, U. z 2020 (., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowe.i, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami Solectwa Stanowice

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

51.
W statucie Solectwa Stanowice, kt6rego tresc stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU454l09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Stanowice, wprowadza siQ nastepujEce
zmiany:

1) $ 22 ust. 1 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 22
1 . Soltysem lub czlonkiem Rady So.leckiej mo2e by6 ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly
w solectwie, wpisany w rejestze wyborc6w dla obszaru solectwa, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za pzestepstwo umyslne, Scigane z oskarzenia
publicznego."

3) dodaje sie S 33 o nastepujqcej tresci:

"s 33
W sytuacji ogloszonego i trwajEcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obe,mujEcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska iest uprawniona do wydluzenia
kadencji Soltysa i Rady Soleckiej w drodze odrgbnej uchwaly".

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

ss.
Uchwala wchodzi w. zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.

E 
'. 

TUNHIIIR'A
net ^yff R,lvd^.t

za*cpy'afitEllttt.

BURMISTRZ
CMINY I MTASTA

Czcrwionka-trszczYnY Zalacznik nr 5
do iarzqdzenia n T.hzo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

2) w $ 28 w ust. 1 na koncu skresla siq kropkq i dopisuje slowa: ,,2 zastzezeniem postanowien S 18
ust.4.'

k



PROJEKT

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Solectwa Szczejkowice

Na podstawie art.35 ust. I i3 oraz art.40 ust.2 pkt 1 iart.41 ust. 1 ustawy z dnia I marca
1990 r. o samozEdzie gminnym (t.j, Dz. U. z 2020 t., poz.713l, na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkaicami
Solectwa Szczejkowace

Rada Miej6ka uchwala, co nastepuie:

sr.
W statucie Solectwa Szczejkowice, ktorego tresd stanowi zalecznik do uchwaly Nr XU455/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Solectwa Szczejkowice, wprowadza siQ nastepujace
zmiany:

1)$ 22 ust. 1 otrzymuje nastepujqce bemienie:
,,s 22
1. Sottysem lub czlonkiem Rady Soleckiej moze byC kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly
w solectwie, wpisany w rejestrze wyborcow dla obszaru solectwa, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za pzestQpstwo umyslne, Scigane z oskarzenia
publicznego.'

3) dodaje sie S 33 o nastepujacej tresci:
,s 33
W sytuacji ogloszonego i tMajAcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czQsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji Soltysa i Rady Soleckiej w drodze odrebnej uchwaly'.

s2.
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi 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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BURMISTRZ
?utnv I MlAsrA
Czerwhnka-trszcrYnY Zalacznik nr 6

do larzqdze nia n rll7 t zo
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

2) w $ 28 w ust. 1 na kohcu skreSla siq kropkq i dopisuje slowa: ,z zastrze2eniem postanowierl S 18
ust.4."



:ffiHilffi- Zalacznik nt 7
d o 2arzqdze ni a n r*1. t zo
Burmistaa Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka

Na podstawieart.35 ust. 'l i3 orazart.40 ust.2 pkt 1iart.41 ust. 1 ustawy z dnia I marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 (., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowei, po
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 weesnia 2020 r. konsultacji z mieszkarlcami
Dzielnicy Czerwionka Karolinka

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1.
W statucie Dzielnicy CzeMionka Karolinka, kt6rego trese stanowi zalqcznik do uchwaty Nr XU456/09
z dnia 25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Karolinka, wprowadza
siQ nastepujqce zmiany:

1)dotychczasowa tre6d S 10 otzymuie oznaczenie ust. 1

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

2. W ,azie zmniejszenia liczby czlonkow Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzaelnicy na
zebraniu, z zastee2eniem ust. 3, uzupelniajq sklad Rady Dzielnicy.

3. Nie pzeprowadza sie wybor6w uzupelniajqcych, jezeli liczba czlonk6w Rady nie spadnie poni2ej
12.',

3) S 19 a ust. 2 zdanie tzecie otrzymuie nowe nastepuiace bzmienie:

"Czlonkowie komis.ii skrutacyjnej wybierajE sposr6d siebie zwyklq wiekszosciA glosow
pzewodniczqcego i zastQpcQ pzewodniczEcego komisji.'

4) S 19 b ust. 1 otzymuje nast?pu,Ece bzmienie:

"s 21

l.Czlonkiem Rady moze bye ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za pzest?pstwo umyslne, Scigane z oskarzenia publicznego.'

5) S 23 otzymuje nowe nastepujEce bzmienie:

"s 
23

'1. Kadencja Rady i Zaeqdu trwa 5 lat i rozpoczyna sie od 1 stycznia roku nast?pnego po roku,
w kt6rym pzeprowadzono wybory.

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

6) w S 25 w ust. 'l na ko6cu skresla siQ kropke i dopisuje slowa:
,z zastee2eniem S 10 ust. 3. '.

7) dodaje sie S 31 o nastQpujqcej tresci:
,,S 31. W sytuacji ogloszonego i tMajacego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

obejmujqcego w czqsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia



kadencii organdw dzielnicy w drodze odrQbnej uchwaly. "

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

s3.
Uchwala wchodzi w zycie po uplyvie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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Na podstawie art.35 ust. li3oraz art.40 ust.2 pkt.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia g marca
1990 r. o samorzqdzie 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 mieszkaicami
Dzielnicy Czenvionka Centrum

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1.
W statucie Dzielnicy CzeMionka Centrum, kt6rego treSi stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU457l09
z dnia 25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum, wprowadza
siQ nastQpujqce zmiany:

1) dotychczasowa tres6 S 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1

Zalacznik nr 8
do 2arzqdzenia m}?!tzo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

UCHWATA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z d nia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czerwionka Centrum

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

2. W ruzie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzielnicy na
zebraniu, z zastzezeniem ust. 3, uzupelniajE sklad Rady Dzielnicy.

3. Nie pzeprowadza sie wyborow uzupetniaiEcych, je2eli liczba czlonk6w Rady nie spadnie ponizej 7."

3) S 20 ust.2 zdanie tzecie otzymuje nowe nastQpujEce bzmienie:
"Czlonkowie komisji skrutacyjne.j wybaerajE sposr6d siebie zwyklq wigkszosciq glos6w
pzewodniczEcego i zastepce przewodniczecego komisji."

4) $ 21 ust. 1 otzymuje nastepujace brzmienie:
,s 21

2.czlonkiem Rady moze bya kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2ol'l roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za przestepstwo umy6lne, Scigane z oskazenia publicznego.,,

5) S 26 oteymuje nowe nastQpujAce brzmienie:
,,s 26

'1. Kadencja Rady i Zarzqdu trwa 5 lat i rczpoczyna sie od 1 stycznia roku nastepnego po roku,
w kt6rym przeprowadzono wybory

2. Wybory nalezy przeprowadzio w ostatnich trzech miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja.'

6) w S 29 w ust. I na koicu skre6la sie kropke i dopisuje slowa:
,,2 zastrzezeniem S '10 ust. 3. ".

7) dodaje sie S 35 o nastQpujEcej kesci:
,,S 35. W sytuacji ogloszonego itMajqcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,

obejmuiEcego w czQsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia

BURMISTRZ
CMINYI MIASTA

Czerwionka-l,es,czyny

PROJEKT



kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. '
s2.

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

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

Wojew6dztwa Slqskiego.
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BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-bszczlmy
Zalacznik nr 9
do 2arzqdzenia nr?f,lno
Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dria 2020 r

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Czuch6w

Na podstawie art.35 ust. 1 i3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1i aft.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
pzeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 t. do 1 wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami
Dzielnicy Czuch6w

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1.
W statucie Dzielnicy Czuch6w, kt6rego tresc stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU458/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Czuch6w, wprowadza sie nastepujace
zmiany:

1) dotychczasowa tres6 S l0 oteymuje oznaczenie ust. 1

2) w $ 10 wprowadza siQ ust. 2 i 3 o treSci:
,,s 10

2. W .azie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkarlcy dzielnicy na
zebraniu, z zastzezeniem ust. 3, uzupelniajE sklad Rady Dzielnicy.

3. Nie przeprowadza siq wybor6w uzupelniajEcych, jezeli liczba czlonkow Rady nie spadnie poni2ej
12."

3) $ 20 ust.2 zdanie lrzecie otzymu.je nowe nastgpujEce brzmienie:
,Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposrod siebie zwyklE wiekszoscjq glos6w
przewod niczEcego i zastepcQ pzewodniczqcego komisj i. "

4) $ 21 ust. 1 otrzymuje nastepujece brzmienie:
,,s 21

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

5) S 26 otrzymuje nowe nastepujqce bemienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady i Zazqdu trwa 5lat irozpoczyna sie od'l stycznia roku nastepnego po roku,
w kt6rym pzeprowadzono wybory.

2. Wybory nalezy peeprowadzic w ostatnich trzech miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja.'

6) w S 29 w ust. 1 na kohcu skresla sie kropke i dopisuie slowa
,,2 zastzezeniem S 10 ust.3. ".

7) dodaje sie S 35 o nastepujAcej tresci:



"S 35. W sytuacji ogloszonego i tMajacego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujacego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji organow dzielnicy w drodze odrgbnej uchwaly. "

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

s3.
Uchwala wchodzi w. 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UzQdowym

Wojewodztwa Slqskiego.
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PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Debiensko

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

Rada Mieiska uchwala, co nastQpuje:

s1.
W statucie Dzielnicy DQbiensko, kt6rego tresc stanowi zalecznik do uchwaly Nr XU459/09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Debieisko, wprowadza sie nastepujqce
zmiany:

1) dotychczasowa tres6 S 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1

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

"s 10

2. W @zie zmniejszenia liczby czlonk6w Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzielnicy na
zebraniu, z zastzezeniem ust. 3, uzupelniajq sk+ad Rady Dzielnicy.

3. Nie peeprowadza sig wybor6w uzupelniajqcych, je2eli liczba czlonk6w Rady nie spadnie poni2ej
12."

3) S 20 ust. 2 zdanie tzecie otrzymuje nowe nastepujqce bzmienie:
,,Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposr6d siebie zwykle wiekszosciq glos6w
pzewodniczEcego i zastepcQ przewodniczqcego komisji."

4) S 2l ust. 1 otzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 21

4.Czlonkiem Rady mo2e byc kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly w dzielnicy, wpisany do rejestru
wyborc6w dla obszaru dzielnicy, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks
Wyborczy, niekarany za przestQpstwo umyslne, Scigane z oskar2enia publicznego."

5) S 26 otzymuje nowe nastepujEce bzmienie:

"s 26

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

2. Wybory nale2y pzeprowadzic w ostatnich tzech miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

6) w $ 29 w ust. 1 na koicu skresla sie kropke i dopisuje slowa:

"z zastee2eniem S 10 ust. 3. ".

7) dodaje sie S 35 o nastepujecej tresci:

Zalacznik nr l0
do iarzqdzenia 

"P..1;zoBurmistrza Gmany i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 .oku

2020 r.



,,S 35. W sytuacji ogloszonego itrwajEcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmujqcego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska.iest uprawniona do wydlu2enia
kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. '

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

s3.
Uchwala wchodzi w. Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym

Wojewodztwa Slqskiego.
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Zalacznik nr 1'l
do 2arzqdzenia nt1?.l,tzo
Burmastrza Gminy i Miasta
Gzenrionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Na podstawie art. 35 ust. I i3 oraz art.40 ust. 2 pkt l 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 1 wzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkaicami
Dzielnicy Leszczyny Osiedle

Rada IUiejska uchwala, co nastepuje:

s1.
W statucie Dzielnicy Leszczyny Osiedle, kt6rego tres6 stanowi zalqczaik do uchwaly Nr XU460/09
z dnia 25 wrzeSnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, wprowadza sie
nastepujqce zmiany:

'l) dotychczasowa tresd S 't0 otrzymuje oznaczenie ust. 1

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

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

3. Nie przeprowadza sie wyborow uzupelniajqcych, je2eli liczba czlonk6w Rady nie spadnie ponizej 7."
3) $ 20 ust.2 zdanie trzecie otzymuje nowe nastepujqce bzmienie:
,Czlonkowie komisji skrutacyjnej wybierajq sposr6d siebie zwyklq wiQkszoscie glos6w
peewodniczEcego i zastepce pzewodniczqcego komisji. "

4) S 21 ust. I otrzymuje nastqpujAce bzmienie:
,,s 21

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

5) S 26 otzymuje nowe nastepujqce brzmienie:
,,s 26

1. Kadencja Rady i ZarzEdu trwa 5 lat i rozpoczyna sie od I stycznia roku nastgpnego po roku,
w kt6rym pzeprowadzono wybory.

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

6) w $ 29 w ust. 1 na koicu skre5la sie kropke i dopisuje slcwa:
,z zastzezeniem $ 10 ust. 3. ".

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

obejmujacego w czesci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. "

BURMISTRZ
GMINY I MTASTA

Czcr*i<rnka-LeszuYlY



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

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

Wojew6dztwa SQskiego.
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Zalacznik fi 12
do iatzqdzenia nr*.!.no
Burmistrza Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny
z dnia '19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

ucHwAtA NR ...................,
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Stare

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

2. W razie zmniejszenia liczby czlonkow Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkancy dzielnicy na
zebraniu, z zastrzezeniem ust. 3, uzupelniajq sktad Rady Dzaelnicy.

3. Nie pzeprowadza siQ wybor6\i/ uzupelnia,iqcych, jezeli liczba czlonkow Rady nie spadnie ponizel7.'

3) S 20 ust. 2 zdanie ltzecie otrzymuje nowe nastepujqce brzmienie:
,Czlonkowie komis.ii skrutacyjnej wybierajq sposr6d siebie zwyklE wiQkszoscie glosow
przewodniczqcego i zastepcQ przewodniczqcego komisji.'

4) S 21 ust, 1 otzymuje nastepujqce bzmienie:

"s 21

6.Czlonkiem Rady mo2e byC kazdy mieszkaniec stale zamieszkaly w 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 oskar2enia publicznego."

5) S 26 otzymuje nowe nastepujece bzmienie:

"s 
26

1. Kadencja Rady i Zarzqdu trwa 5 lat i ozpoczyna siQ od 1 stycznia roku nastQpnego po roku,
w kt6rym pzeprowadzono wybory.

2. Wybory nalezy pzeprowadzie w ostatnach trzech miesiqcach roku, w kt6rym uplywa kadencja."

6) w S 29 w ust. 1 na koncu skresla sie kropke i dopisuje slowa:
,z zastrze2eniem S 10 ust. 3. ".

BURL{ISTRZ
GMINV I MIASTA

Czerwir:nfta-trszczYny

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 samozqdzie gminnym (t.j. 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 ilieiska uchwala, co nastQpuje:

s1.
W statucie Dzielnicy Leszczyny Stare, kt6rego treS6 stanowi zalqcznik do uchwaly Nr XU461/09 z dnia
25 wrzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Stare, wprowadza siQ
nastepujqce zmiany:

1) dotychczasowa tresc S 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1

7) dodaje sie S 35 o nastQpujqcej tresci:



,S 35. W sytuacji ogloszonego i tMajqcego stanu zagrozenia epidemicznego lub stianu epidemii,
obejmujEcego w czQsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska iest uprawniona do wydluzenia
kadencji organ6w dzielnicy w drodze odrebnej uchwaly. '

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

s3.
Uchwala wchodzi w. 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzedowym

Wojewodztwa Slaskiego.
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BiJRMISTRZ
CUIUV I MLASTA

Czerwionka-leszczYnY

Zalacznik nr 13
do iarzqdze nia ni\? I t zo
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 19 sierpnia 2020 roku

PROJEKT

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 r

w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie

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 Komis.ii Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 wrzesnia 2020 r. konsultacji z mieszkancama
Osiedla Malenie

Rada iliejska uchwala, co nastepuje:

sr.
W statucie Osiedla Malenie, ktorego tres6 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU462l09 z dnia
25 wzesnia 2009 roku w sprawie nadania statutu Osiedla Malenie, wprowadza siQ nastepujqce
zmiany:

1) w S 20 skreSla sie ust. 2

2) S 20 ust. 3 otzymuie nastepujace brzmienie:

"s 20

3. Spadek liczby uprawnionych biorqcych udzial w Zebraniu Mieszkaicow poni2ej quorum
wskazanego w S 13 ust. 1, po wydaniu kart do pzeprowadzenia pierwszego gbsowania, nie
wplywa na wa2nosc wybor6u/'.

3) S 22 otzymuje nastQpu.lEce bzmienie:
,,922

1. Czlonkiem ZerzEdu moae byc ka2dy mieszkaniec stale zamieszkaly w osiedlu, wpisany
w rejestrze wyborcow dla obszaru osiedla, zgodnie z pzepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011
roku Kodeks Wyborczy, naekarany za pzestepstu,o umyslne, Scigane z oskaftenia publicznego.

2. Kandydat na czlonka Zazqdu sktada pisemne oswiadczenie o niekaralnosci.'

4) $ 27 ust. 'l otrzymuje nastepujqce bzmienie:
,,s 27

1. Mandat czlonka Zae adu wygasa w nastepujqcych wypadkach:
- utraty biernego prawa wyborczego,
- skazania prawomocnym wyrokiem za umyslne pzestepstwo Scigane z oskarzenia publacznego,
- Smierci,
- zlozenia rezygnacji."

5) S 28 otrzymu.le nastepujqce bzmienie:

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

odwolania c,,lego ZazAdu lub kt6regos z.,ego czlonkow, bqdz stwierdzenia wygasniecia
mandatu czlonka ZaEAdu. Tak wybrany czlonek ZatzEdu petni funkcje do konca danej kadencji.



Zasady okreslone wy2ej w SS 22 - 24 stosuje sie odpowiednio.
2. Nie pzeprowadza siQ wybor6w uzupelniajqcych, jezeli liczba czlonkow ZazEdu nie spadnie

poni2ej 3. '
6) S 31 otrzymuje nastQpujqce brzmienie:
,,s 31

W sytuacji okreslonej wyzej w S 28 tub g 30 wybory pzeprowadza siq wedlug zasad okrestonych
wyzej w Rozdziale lV".

7) dodaje sie S 34 o nastepuiacei tresci:
,s34
W sytuacji ogloszonego i tMajEcego stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmuiacego w czQsci lub calosci obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydluzenia
kadencji Zarzqdu Osledla w drodze odrebnej uchwaly."

s2.

Vvykonanie uchwaly powieza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

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

Wojew6dztwa Slqskiego.
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