UCHWAŁA NR XXIII/255/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle
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 samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), na wniosek Komisji Statutowej, po
przeprowadzeniu w dniach od 25 sierpnia 2020 r. do 1 września 2020 r. konsultacji z mieszkańcami
Dzielnicy Leszczyny Osiedle
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie Dzielnicy Leszczyny Osiedle, którego treść stanowi załącznik do uchwały Nr XL/460/09
z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Leszczyny Osiedle, wprowadza się
następujące zmiany:
1) dotychczasowa treść § 10 otrzymuje oznaczenie ust. 1
2) w § 10 wprowadza się ust. 2 i 3 o treści:
„§ 10. 2. W razie zmniejszenia liczby członków Rady Dzielnicy w trakcie kadencji mieszkańcy
dzielnicy na zebraniu, z zastrzeżeniem ust. 3, uzupełniają skład Rady Dzielnicy.
3. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli liczba członków Rady nie spadnie
poniżej 7.”;
3) § 20 ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie zwykłą większością głosów
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.”;
4) § 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 21. 1. Członkiem Rady może być każdy mieszkaniec stale zamieszkały w dzielnicy, wpisany
do rejestru wyborców dla obszaru dzielnicy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia
2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego.”;
5) § 26 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 26.
1. Kadencja Rady i Zarządu trwa 5 lat i rozpoczyna się od 1 stycznia roku następnego po roku,
w którym przeprowadzono wybory.
2. Wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach roku, w którym upływa
kadencja.”;
6) w § 29 w ust. 1 na końcu skreśla się kropkę i dopisuje słowa:
„z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.”;
7) dodaje się § 35 o następującej treści:
„§ 35. W sytuacji ogłoszonego i trwającego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
obejmującego w części lub całości obszar gminy, Rada Miejska jest uprawniona do wydłużenia
kadencji organów dzielnicy w drodze odrębnej uchwały.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie
Województwa Śląskiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Strzoda
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