
UCHWAŁA NR XXIII/257/20 
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH 

z dnia 4 września 2020 r. 

w sprawie zmiany statutu Osiedla Malenie 

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 
Osiedla Malenie 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W statucie Osiedla Malenie, którego treść stanowi załącznik do uchwały Nr XL/462/09 z dnia 
25 września 2009 roku w sprawie nadania statutu Osiedla Malenie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 20 skreśla się ust. 2 

2) § 20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 20. 3. Spadek liczby uprawnionych biorących udział w Zebraniu Mieszkańców poniżej quorum 
wskazanego w § 13 ust. 1, po wydaniu kart do przeprowadzenia pierwszego głosowania, 
nie wpływa na ważność wyborów.”; 

3) § 22  otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 22. 1. Członkiem Zarządu może być każdy mieszkaniec stale zamieszkały w osiedlu, wpisany 
w rejestrze wyborców dla obszaru osiedla, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 roku Kodeks Wyborczy, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia 
publicznego. 

2. Kandydat na członka Zarządu składa pisemne oświadczenie o niekaralności.”; 

4) § 27 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 27. 1. Mandat członka Zarządu wygasa w następujących wypadkach: 

- utraty biernego prawa wyborczego, 

- skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 

- śmierci, 

- złożenia rezygnacji.”; 

5) § 28 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 28. 1. Nowe wybory w przypadkach opisanych w § 26 i § 27, winne być przeprowadzone do 
30 dni od odwołania całego Zarządu lub któregoś z jego członków, bądź stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu członka Zarządu. Tak wybrany członek Zarządu pełni funkcję do końca danej kadencji. 
Zasady określone wyżej w §§ 22 - 24 stosuje się odpowiednio. 

2. Nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, jeżeli liczba członków Zarządu nie spadnie 
poniżej 3.”; 

6) § 31 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 31.  

W sytuacji określonej wyżej w § 28 lub § 30 wybory przeprowadza się według zasad 
określonych wyżej w Rozdziale IV.”; 

7) dodaje się § 34 o następującej treści: 

„§ 34.  

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 Zarządu Osiedla w drodze odrębnej uchwały.”. 
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§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi  w  życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Strzoda 
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