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Cze:wrs:nka-l.evczyny Tar4dzenie Nr 570/20
Burmistrza Gmi ny i tiasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie konsultacji projektu uchwaly
w sprawie zmiany statut6w jednostek pomocniczych Gminy i Miasta

Czetvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqd::ie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 7 13 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2
pK 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z2O2O r., poz. 1057) w zwiqzku z g 3 i4 uchwaly
Nr lX13B/15 z dnia 26 czenuca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie okre6lenia szczegolowego sposobu konsultowania
z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi
i podmiotarni wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6,:i po2ytku 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. Urz. Woj. St. z2O1S r.,
poz. 3888),

zarz4dzam, co nastepuie :

sl
1 . Pzeprowad::i6 konsultacje, K6rych pzedmiotem jest projekt uchwaly Rady

Miejskiej w Czemrionce-Leszczynach w sprawie zmiany statut6w jednostek
pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Ustali6 tenrin pzeprowadzenia konsultacji od 9 do '15 grudnia 2020 roku.
3. Podmiotarni uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sE organizacje

pozazqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020 r.,
poz. 1057).

4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglasza6'.
1) w forrnie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny

ul. Parllowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wplywu
do Uzqdu Gminy i Miasta),

2) poczlq e lektron icznq na ad res e-mail br@czemrion ka-leszczyny. com. pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311760.

5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum tzy organizacje pozarzqdowe
lub podmiot'7 wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq mie6
formq berzJroSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.

6. Za przeprouradzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest
Biuro Rad,y LJzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.



s2
1. Projeh uchuraly, o h6rym mowa w $ 1 ust. 'l stanowi zaQcznik do niniejszego

Zarzqdzeria.
2. Niepzedstarvienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 1 ust. 2

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

ust. 1 .

s3
1. sprawozd;rnie z przeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione Radzie

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

odnosnie uz'Fkanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Uzgdu Gminy
i Miasta w C:zenivionce-Leszczynach.

s4
Wykonanie Zarzqdzenia powiezam Naczelnikowi Biura Rady.

Zarz4dzeniewchodzi w 2ycie z dniem ,ij".'".
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Zahcznik
do Zaaqdzenia nr 570120
Bumistza Gminy i iasta
Czer lonka-Leszczyny
z dnia I grudnia 2020 roku

UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 2020 (.

w aprawie zmiany statut6w jednostek pomocnicrych Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 35 ust. 1i3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 iart. 4l ust. 1 ustawy z dnia g marca i99o r.
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2o2o r., poz.713 z g6an. zm.), po pzeprowadzeniu w dniach
16-17 grudnia 2020 r. konsultacji z mieszkancami jednostek pomotniczyctr Gminy iMiasta
Czenrvionka-Leszczyny

Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

s1.
w stiatutach jednostek pomocniczych Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny tj.: solectwa Belk,

solectwa Ksiqzenice, solectwa palowice, soiactwa pzeggoza, solectwa ' staiowice, sJettwa
qzg?ejkowlce, d:zie nicy czeruionka Karorinka, dziernicy czlnrvionka centrum, J;i"i"rv' clr"no",
dzielnicy. DebiefskJ, dziernicy Leszczyny osiedre, dziernicy Leszczyny stare, osieod uianie _
wprowadza sig nastqpujqce zmiany:

1) w statucie liorectwa Belk stanowiecego zaraczntk do uchwaty Nr xu45o/09 Rady Mieiskiej
w czerwiono3-Leszczynach z dnia 25 wzesnia 2009 r. w sprawie naoania sLiutu sJ6ci*"-''eak
(t.j. Dz. Utz. \,Voj. St. z 2019 t. poz. SOB7 z p62n. zm.) g 33 olzymuje nastqpulqce Ozmienie: 

'

"s 33. w okresie obowiEzywania 
.stanu. nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznego

albo .stanu epidemii wyboroy 
"ol.ty.? 

irady sote;kiej nte pzepr&adza -",g, -, 
frO"n"i"

dotychczasr)wego soltysa irady soreckiej uriga przedluzeniu do dnia *yooriiw-na 
-no*q

kadencjQ. lVybory na nowq kadencjQ prz6proiaoza sie w terminie gooni do onii oowoLnia
stanu nadavy@ajnego, stanu zagro2enia epidemicznego iub stranu epidemii.,;

2) w statucie s(re':twa Ksi+enice.stanowiqcego zalEcznik do Uchwaly Nr xu451/09 Rady Miejskiej
w czerwionos-Leszczynach z dnia 2s wzesnia 2009 

'.. 
w spra*ie naoan,a btatulu' i#"t 

"Ksiazenice (:.j. Dz. utz. woj. sr. z 2o'r9 r. poz. 3oB8 z p62n. zm.) 5 3a otzymup na"ifpr;q".
brzmienie:

.."s33.vv ol.resie obowiqzywania 
.stianu. nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznego

albo .stanu €pidemii wybor6y .ol.ty.?. irady aoldkieJ nie pzepro-wadza sii, a t<aOencla
dotychczasowego sonysa irady soreckiej ul6ga pzedruzeniu do dnia *yoo,.ii*-na 

-no*q
kadencje.. vvybory na nowE kadencjQ prziprowldza sie w terminie 90dni od onia oowoErnia
stanu nadavyeajnego, stanu zagrozenia epidemicznego iub stanu epidemii.,,;

3) w statucie s,rectwa Palowice stanowiecego zalqcznik do Uchwaly Nr xu45zo9 Rady Miejskiej
w czerwionc,s-Leszczynach z dnia zswzesnia 2009 r. w sprawie nadania statutu sordctwa
Palowice (t.j Itz. Un. Woj. St. z 2019 r. poz. 3089 z p62n. zm.) S aS otzymufe-nastqpr;q""
brzmienie:

.."s3q w okresie obowiqzywania 
.stanu. nadzwyczajlrego, stanu zagro2enia epidemicznegoalbo.stanu €pidemii wybor6y soft.ysg. irady ;ore;kie] nE pzepro-wadza .rd 

-;i;;;;"J"
dotychczasow:go soltysa i€dy soteckiej ur6ga pzedru2eniu oo onia wyoor6w 

-n" -no*q
kadencjQ. vvybory na nowE kadencje przegroiadza sig w terminie 90dni od onia oOworania
stanu nadzlyyeajnego, stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii.,;
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4) w Statucje s(rectwa Peegqdza stanowiqcego zahcznik do Uchwaly Nr XU453/09 Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach zdnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu solectwa
Pftegedza (t..j. Oz- Utz. Woj. St. z 2019 r. poz. 3Og0 z g6an. zm.) S 33 otzymuje nastepujqce
brzmienie:

,S 33. W okresie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w softysa irady soleckiej nie pzeprowadza sie, a kadenCja
dotychczasowego soltysa irady soleckiej ulega pzedluzeniu do dnia wybordw na nowq
kadenciQ. vvybory na nowq kadenciQ przeprcwadza sie w terminie godni od dnia odwolania
stanu nadayyeajnego, stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii.';

5) w statucie sde,:twa slanowice stanowiacego zalacznik do uchwaly Nr xu454l09 Rady Miejskiej
w czerwiono3-Leszczynach zdnia 2s wzesnia 2009 r. w sprawie nadania statutu solectwa
Stanowice (t.j. Dz. Uz. Woj. St. z 2019 r. poz. g}g2 z p62n. zm.l S 33 otzymuje nasGpujqce
bzmienie:

"s 33. w ok.resie obowiezywania .stanu nadzwyczajnego, stanu zagrczenia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6y soltys? irady soreckiej nie przeprowadza sig, a kadenija
dotychczasowrgo softysa irady soleckiej ulega pzedluzeniu do dnia wyborbw na nowq
kadencie. vvyl)ory na nowq kadenciQ pzeprowadza siq w terminie 90dni od dnia odwolania
stanu nadz\vyeajnego, stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii.,;

6) w statucie sol:ctwa szczejkowice. stanowiEcego zalEcznik do Uchwaly Nr xu455/09 Rady
Miejskiej w r:zerwionce-Leszczynach z dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie nadania statutu
solectwa sz(zejkowace (t.j. Dz. uz. wo.i. st. z zotg r. poz. 3091 z p62n. zm.) s 33 otzymuje
nastepujece crzmienie:

's33 w okresie obowiqzywania 
.stanu. nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznego

albo .stanu €pidemii wybor6y sorysg irady iordkiej nie pzepro-wadia 
"e 

-" 
t"?"""p

dotychczesowego soltysa irady soreckiej ur6ga przedru2eniri do dnra *yoo,.iirr-ni-no*q
kadenciQ lvyl)ory na nowq kadenciQ pzeprowldzi siQ w terminie godni od onia odwolania
stanu nadavy(zajnego, stanu zagrozenia epidemicznego iub stanu epidemii.,i

7) y 9talycie (lzielnicy czerwtonka Karotinka stanowiecego zatqcznik do uchwaly Nr xu456/09
Rady Mieiskiej ' czerwionce-r pszczynach z dnia 25 wzlsnia ioog r. w sprawie 

'naoania 
sLiutudzielnicy c2:en,vionka Karorinka (r.i. oz. urz. woj sr z 2016 t. poz. srq} i .f,in. ;m)

S 31 otzymuie nastQpujEce bzmienie:

..,s31-W or.resie obowigzywania stan_u nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6* 

. ors."fy dziernicy tj. rady azietitcy i zaz)ou oi[rnry
nie pzeprowadza si?, a kadencja dotychczasowyci 6rgan6w urega izeatuzeniu oo onia
wybor6w.orgal6w na nowe.kadencig. wybory na nowq kldencjq prieprowaoza sif w ierm-inie
90dni od cnia odwotania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznegt tuu stanu
epidemii.";

8) w statucie dr:ielnicy czeMionka centrum stanowiqcego zalacznik do uchwaly Nr xu457l09 Rady
Miejskiej w r:zeMionce-Leszczynach z dnia zs wzlsnia 

-2009 
r. w sprawie n"orni" 

-st"trtu
dzielnicy cz,:ruionka centrum (Dz. r)2. woj. st. N t9i poz. 3466 z 3o pazoziemit<i idos r.
z p62n. zm.) S 35 otzymuje nastgpujqce bzmidnie:

..,s35rw okresie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w 

_ 
organ6w dzietnicy 

- 
tj. 

- rady dzietnicy i zazid, ai[rni.v
nie przeprowadza sie, a kadencja dotychczasowyci 6rgan6w urega pzedruzeniu do dnia
wybor6w organ6w na nowq.kadencjq. wybory na nowq kldencig piepiowadza siq w ierminie
90 dni od cinia odwolania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozinia eploemicznegl luL- stanu
epidemii.'i

9) w statucie dzielnicy czuchow stanowiqcego zatqcznik do uchwaty Nr xu45a/09 Rady Miejskiej
w czerwionos-Leszczynach z dnia 2s wzesnia 2oog r. w sprawie nadania statutu ozi6nicy
9z_gh9w (Dz. Urz. Woj. Sl: Nr i91 poz, 3467 z 30 paidziernika zoOs i iiozi.'-'z^.1
S 35 otzymuie nastepujEce brzmienie:



,S 35. W okresie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wyborow. organow dzielnicy tj. rady dzielnicy i zarzqdu dzielnlcy
aie.ptzep'o\uadza siQ, a kadencja dotychczasowych organ6w ulega pzedluzeniu do dnia
wybor6w organ6w na nowq kadencie. wybory na nowE kadenciQ pzepiowadza siQ w terminie
90dni od cnia odwo+ania stanu nadzwyczajnego, stanu zagtozenia epidemicznegb lub stanu
epidemii.";

10) w statucie (lzielnicy Debiensko stanowiqcego zatqcznik do uchwaly Nr xu459/09 Rady Miejskiej
w czeMionc,s-Leszczynach z dnia 2s wzesnia 2009 r. \ r sprawie nadania statutu dzi;lnici
Debiensko '.Dz:.. Urz. Woj S! .Nr 191 poz. 3468 z 30 pa2dziernika 2OOg t. z p62n. zm.)
S 35 otzymuie nastQpujqce bzmienie:

,s 35r w okresie obowrqzyrivania stanu nadzwyczainego, sianu zagro2enia epidemicznego
albo stanu epidemii wybor6w 

. organ6w dzielnicy ti. 
- 

rady dzielnicy i zazqdu azietniiy
nie pzeprorryadza sie, a kadencja dotychczasowych organ6w ulega pzedluzeniu oo onia
wybor6w orgal6w na nowq.kadencjg wybory na nowq liadencjq pieprowadza siq w ierminie
90dni od cnia odworania stanu nadzwyczajnego, stanu zayoiiiia epidemicznegb tuo stanu
epldemii.';

11)w statucie 
'lzi:lnicy Leszczyny osiedle stranowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr xu46o/09 Rady

Miejskiej w tlzerwionce-Leszczynach zdnia 25 wriesnia'2009 r. w sprariie n"orni, 
-st"trt,

dzielnic-y-Leszq:yny osiedte (Dz. urz. woj. st. Nr tgt poz. 3469 z 30 pazdziernika zioog ,. i iizn.zm.) S 35 otrzynuje nastepujqce brzmienie:

"s 35: w okresie obowiEzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznegoalbo stanu epidemii wybor6w 
_ 
organ6w dzietnicy 

' 
tj.- rady dzietnicv irioi,ir- oii"rni"v

nie pzeprorvadza sie, a kadencja dotychczasowych 6rgan6w urega izeotuzeniu Jo-onia
wybor6w orgar6w na nowq.kadencj! wybory na nowq k-adencjg p""prb*iJ.iiie ,ri"r,,ini"
90dni od cnia odwo+ania stanu nadzwyczajnego, stanu zagroiiiia eiioemicznegb tuL- sLnu
epidemii.";

12)w statucie dziernicy Leszczyny stare stanowiEcego za+Ecznik do uchwaly Nr xu461/09 RadyMiejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 25 wLesnd 2009 r. w sprawi" nro"nir--st"Lt,
dzietnicy Leszczvnv srare (Dz. yo Woj, sr. r.rr rgr poz.347oz3o p"ziri".ir., ioosi. ioir^.zm.) S 35 otr:yrluje nastgpujqce bzmienie:

.."s 35j w ok.resie obowigywanaa stan-u nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznegoalbo stanu epidemii wybor6w organ6w dzietnicy 
- 
tj.- rady dzietn-icy i zaz[oi- ai[rn-i"y

nie.ptzepro\Nadza sie, a kad€ncja dotychczasowych organ6w urega iz"oiriini, oo-oni,
wybor6w.organ6w na nowq kadencie. wybory na howq k-aoencjq prieprb*ao.iiii * iJ*r:ni"
90 dni od cinia odvr/olania stanu nadzwy&ajriego, stanl zagroiiiia ei:ioemicznegb trL- 

"t"n,epidemii.';

13) w starucie os edra Marenie stanowiEcego zahcznik do uchwaly Nr xu462l09 Rady Mieiskrej
w- czerwiono-'-L eszc2ynach z dnia 25 wz.asnia 2oog t. w sprawie naoania statuiu o.i*ri"'ir,|il"ri"
(D2.. Utz. Vvoj. St. Nr 191 poz. g471z3O pa2dziemika'Z}Og t. z p62n. zm.) S ga 

"t;yrrj"nastepujqce ozmienie:

..,s 34._w okresie obowiqzywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrozenia epidemicznego
albo . stanu epidemii wybor6w zazqdu oiieOti -nie pzeprowidza sig, a kadenila
d.otychczasowego zaeadu osiedra urega pzedru2eniu do dnia wybor6w n" ^i""-r,rl-.iilwybory na nowq kadencie pzeprowidza sie w terminie go o"i' oJ 

-onir- oo*#;-#il;
nadzwyczajnego, stanu zagro2enia epidemicznego lub stanu epidemii.,.

s2.
Wykonanie uchq,ely powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czenvionka_Leszczyny.

s3.
Uchwata u8hodzi

Wojewodztwa Slqskiego

,/
n auc p//pnewnY

^*,stlhtukun,aKr-2e81

0.l,J

w 2ycie po uplywie i4 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym

IStlz
Miasts
l-eszczt4.tt


