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Zarzqdzenie Nr 237116
i ny i M iasta Czenrvion ka-Leszczyny

Gm

z dnia 14 czerwca 2016 r.
w sprawie konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany statutu
dzielnicy Czerwionka Karolinka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z p62n. zm.) w zwiqzku z g 3 i 4 uchwaly
Nr |)(138/152 dnia 26 czeruca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzEdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku
publicznego iowolontariacie(t. j. Dz. U.22014 r. Nr1118 zp62n.zm.) projekt6w
akt6w prawa miejscowego.w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych
organizacji (Dz. tJrz. Woj. SQskiego z2O1S r., poz. 3888),
zarzqdzam, co nastqpuie:

sl

1. Pzeprowadzi6 konsultacje, kt6rych

przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany statutu dzielnicy
Czenrrionka Karolinka.
2. Ustali6 termin przeprowadzenie konsultacji
od 15 czeruvca 2016 r.
do 22 czerwca 2016 r.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu
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. z 2014 r., poz.1 1 18 z p62n. zm.).
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszat.
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy Miasta CzerwionkaLeszczyny ul. Parkowa 44-230 Czenruionka-Leszczyny (decyduje data
wptywu do Urzqdu Gminy i Miasta),
2) pocztq elektron iczn q na ad res e-mail br@cze nvion ka-leszczvnv. com. p I
3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4311760,
5. W przypadku zgloszenia wniosku przez minimum trzy organizaqe pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia ZOOS r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq mie6
formg bezpo6;redniego, otwartego spotkania dotyczqcego frzeUmi6towej
tematyki.
Za pzeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest
Biuro Rady Urzqdu Gminy i Miasta Czenvionka-Le szczyny.

Miejskiej

w

w

I

i

1.

2.

s2

Prolekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 ust. 1 stanowi zalqcznlk do niniejszego
Zazqdzenia.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ _1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly,
kt6rej mowa
w$ 1 ust. 1.

o

s3
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione

Radzie

Miejskiej.

sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

2. Do

s4

Wykonanie Zaz4dzenia powierzam Naczelnikowi Biura Rady.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zalqcznik
do Zarzqdzenia nr 2371'16
Burmistrza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszcryny
z dnia 14 czenvca 2016 r.

Czerwionka-kszczyny

Uchwala Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia

............... 2016

r.

w sprawie zmiany statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka

1

Na podstawie art.35 ust. 1i3oruz art.40 ust.2 pkt 1iart.4'l ust.
ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samozEdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p62n. zm.\, na wniosek Komisji
Statutowej, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami
Rada Miejska uchwala, co nastepuje:

sl

W statucie dzielnicy CzeMionka Karolinka, ktorego tres6 stanowi zalEcznik do uchwaly Nr XU456/09 z
dnia 25 wrzesnia 2009 r. w sprawie nadania statutu dzielnicy Czerwionka Karolinka, \ rprowadza sie
nastepujqce zmiany:

'l)
rs

,,s

1.

2.

3.
,,s

$'19 otrzymuje nastepujece brzmienie:

Rada jest wybierana w glosowaniu tajnym, bezposrednim sposr6d nieograniczone.i liczby
kandydat6w pzez stalych mieszkancow dzielnicy na zebraniu mieszkanc6w zwolanym wylqcznie
dla tych cel6w pzez Burmistrza Gminy iMiasta lub zastepcQ Burmistza w uzgodnieniu z

pzewodniczqcym Rady Dzielnicy.
Zebtanie wyborcze jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborcow. Prawo do
udzialu w takim zebraniu maje mieszkancy stale zamieszkali w dzielnicy w rozumieniu przepisow
kodeksu cywilnego, w tym umieszczeni w rejestrze wyborc6w dla obszaru dzielnicy prowadzonym
w Uzgdzie Gminy i Miasta zgodnie z pzepisami ustawy Kodeks Wyborczy. Jezeli w zebraniu
wyborczym wziela udzial liczba wyborc6w mniejsza niz 50, to w6wczas w tym samym dniu
odbywa siQ kolejne zebranie wyborcze, kt6re jest wa2ne je2eli uczestniczy w nim co najmniej 30
wyborc6w.
Zebranie takie prowadzi osoba wybrana sposr6d zebranych mieszkaic6w."
2) dodaje sie nowy S 'lga o tresci:

lsa

1. Kandydat6w na czlonk6w Rady zglaszajq osoby uprawnione do udzialu w zebraniu bezposrednio
w trakcie zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na pismie.
2. Kandydatury pzyjmuje komisja skrutacyjna wyloniona sposrod czlonk6w zebrania w liczbie 3-5
os6b. Czlonkami komisji nie moge by6 osoby kandydujqce

3.
4.
5

na

powy2sze funkcje.

Pzewodniczqcego komisja wybiera we wlasnym zakresie, spoSr6d swoich czlonk6w.
Warunkiem pzyjecia kazdej kandydatury jest zgoda kandydata Wazona ustnie w czasie
zebrania lub na pismie w razie nieobecnosci kandydata.
Zghsz4Ecy kandydata zobowiqzany jest uzasadni6 kandydaturq.
Karty do glosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczajEc na nich nazwiska iimiona

kandydat6w

w

kolejnosci alfabetycznej. Karty opatruje siQ pieczqtkq dzielnicy. Komisja

opracowuje protok6l z glosowania. Karta, kt6ra nie odpowiada powy2szym wymogom jest kartA

6.
7.

niewaznq i nie lest

brana pod uwage pzy liczeniu glos6w.

Karty do glosowania \,vydaje sie osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu
tozsamosci i potwierdzeniem odbioru karty na liscie obecnosci. Glos oddaje sig tylko do jednej
urny. Oddajqc glos wyborca okazao winien Komisji dokument to2samosci ze zdjeciem dla
potwierdzenia pzez niE na wyzej wymienionej liscie obecnosci, faktu oddania glosu.
Glosuje siQ przez postawienie znaku ,,X" obok nazwiska kandydeta, na kt6rego oddaje sie glos.
Dla waznosci glos6w nalezy postawio maksymalnie pietnascie znak6w ,X"."
3) dodaje siq nowy S 'l9b o tresci:

,,s 1eb

1.

2.
,,s

1.

2.

Czlonkiem Rady moze byc kazdy mieszkaniec dzielnicy, posiadajqcy czynne prawo wyborcze w
wyborach do Rady Miejskiej, niekarany za przestepstwo umy6lne, Scigane
oskaZenia

z

publicznego.
Kandydat na czlonke Rady sklada pisemne oswiadczenie o niekaralnosci."
4) doda,e sie nowy S lgc o tresci:

lsc
Czlonkami Rady zostajq wybrani kandydaci, kt6rzy uzyskajq kolejno najwiqksza liczbe waznie
oddanych glos6w.

W przypadku gdy dw6ch lub wiecej kandydat6w otzyma takE samq liczbe glos6w, a pzekroczony
zostanie limit 15 czlonk6w, glosowanie powtaza sie z ograniczeniem do kandydat6w z take same
liczbq glos6w."

5) w S 24 po ust. 3 dodaje sie ust. 4 w nastqpu.JEcym brzmieniu:
,,4. Odwo.lanie wszystkich lub poszczeg6lnych czlonk6w Rady,

moze nastqpic pzed uplywem

kadencji na pisemny wniosek co najmniej 5% uprawnionych do udzialu w zebraniu mieszkanc6w,
zawietqqcy uzasadnienie odwolania, wzglednie na wniosek 2/3 skladu Rady Dzielnicy. Odwolanie
wymaga uzyskania opinii Burmistza moze nastEpid w glosowaniu tajnym wiekszoscia glcs6w
mieszkanc6w obecnych na zebraniu, nie mniejszE niz ta, kt6re uzyskal dany czlonek na zebraniu, na

i

kt6rym zostal wybrany."
6) S 25 otzymuje nowe nastepujEce bemienie:
,,s 25

1. Nowe wybory w pnypadkach opisanych w S 24, winne by6 przeprowadzone do 60 dni od
odwolania calej Rady lub kt6regos z jej czlonkow, bqdz stwierdzenia wygasniecia mandatu.
2. Czlonek Rady wybrany w trybie o kt6rym mowa w ust. 1 pelni funkcje do konca danej kadencji.
Zasady okreslone w S 23-25 stosuje sie odpowiednio."
7) w S 27 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w nastepujqcym bzmieniu:
,,3. W takim pzypadku ptzeprcwadza sie wybory nowej Rady lub Zatzqdu."
8) S 28 otzymuje nowe nastepujqce bzmienie:
,,s 28
W Eytuacji okreslonej w S 27 ust. 3 wybory peeIowadza sig wedlug zasad okreslonych w Rozdziale
lV niniejszego statutu."

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 Uzgdowym

Wojew6dztwa Slqskiego.
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