
Zarzqdzenie Nr 127117
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 marca 2017 roku

dotyczqce konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czerurionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny

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 3 i 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z p62n. zm.) w zwiqzku z g 3 i 4 uchwaly
Nr 1X138/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. Rady Miejskiej w Czenrrionce-
Leszczynach w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq
dzialalnoSci pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.22014 r., poz. 1118 zp62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. SQskiego 22015 r., poz. 3888),

1.

zarzqdzam, co nastgpuje:

sl
Przeprowadzi6 konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy
i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.
Ustali6 termin przeprowadzenie konsultacji od 15 marca 2017 roku do 22 marca
2017 roku.
Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. 22016 r., po2.1817 zp62n. zm.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moina zg+aszae-.

1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny ul. Parkowa I 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data
wptywu do Urzgdu Gminy i Miasta),

2) pocdqelektronicznq na adres e-mail br@czenarionka-leszczvnv.com.pl
3) za poSrednictwem faksu pod numerem 324311 760.

W pzypadku zgloszenia wniosku przez minimum lrzy organizage pozarzqdowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje moga mie6
formq bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej
tematyki.
Za przeprowadzenie konsultacji w pzedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest
Biuro Rady Urzgdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Le szczyny.

2.

3.

4.

5.

6.



s2
1. Projekt uchwaly, o kt6re,1 mowa w g 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zazqdzenia.
2. Niepzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreslonym w g 1 ust. 2

oznacza akceptacjq przedstawionego projeku 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 Burmistz zalqczy wfasne

stanowisko odnosnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie'intlrnetowej
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Wykonanie Zazqdzenia powiezam Naczelnikowi Biura Rady.

s5
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTRZ
GMIN\,, VIIASTA

CZ-eru ..,, rn i, - r c.SZCZyny
Zalqcznik
do Zarzqdzenia nr 1Zl l1t
Burmistza Gminy i Miasta
Czenrionka-Leszczyny
z dnia 14 marca 2017 toku

PROJEKT

*"0, u,HlXlXiS ll;;l;;:iill",,"".n
z dnia ..................... 2017 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkr 1, aft..22. ad. 40 ust. 2 pkt 1, ad.. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawyz dnia 8 marca 1990 roku o .samorzqdzie gminnym (.j. Dz. u z 2016 r. poz. lia i- poin-. 2m.1,
w zwiqzku z S 80 Statutu Gminy i Miasta stanowiqcego-zalqcznik do Uchwaily trtr xysadooi z onia
27 czerwca 2003 roku w sorawie pzyiecia statutu Gminy i Miasta czeMionka-Leszczyny 1t1. bz. uz.
Woj. Sl. z 2015 r. poz. lloity,

Rada Miejska w Cze rwionce_Leszcrynach
uchwala, co nastepuje:

w statucie Gminy i Miasta czenrvion ka-Leszczyny, 
srl"no*,q.y, 

zatecznikdo uchwaly Nr xusS/2003z dnia 27 czeMca 2003 roku w sprawie przyjecia Statutu bminy i ruiasta czenrvi6nla-leii".yny
z p62niqszymi zmianami, wprowadza sig nastqpujqce zmiany:

1) w S 1 w ust. 2 oznaczenie organu promurgacyjnego: ,,(t.j. Dz. u. z 2013 r. poz. 5g4 ze zm.).
zastqpuje sig oznaczeniem organu promutgacyjnego: 

"1t..1. 
Oz. U. z 2016 r., poz.'UA ze zi.j,,,

2) S 60 otzymuje nowe nastepujEce bzmienie:
,,s 60

1. Burmistz zapewnia wszystkim zainteresowanym dostep do informacji publicznej o dzialalnosci
organ6w gminy, w szczeg6lnosci poptzez:

1) zamieszczanie informacji na stronie Biuletynu lnformacji publicznej
www.bio.czerwionka-leszczvnv. ol,

2) zamieszczanie informacji na stronie promocyjnej gminy www.czeruionka-leszczvnv.ol,
3) wywieszanie informacji na.tabticach ogtoszerl U;edu 6rt;;GEnie gminf 

..-
2. Protokoly z sesji Rady, uchwary Rady, protokorrz posiedzeh Komrsji oraz zazq'dzenia

- Burmistza dostepne sE w Biuletynie lnformacji pubticznej UrzQdu. 
'

3. Dokumenty uzedowe tiiqzane z rcalizaqq zadan publitznyih przez Rade i Burmistza, ktore
nie zostaly udostepnione w inny spos6b, a w szczeg6rnosci 

-w 
sios6b, o m6rym mowl w'ust. tpkt '1, udostqpnia siQ w. kom6rkach organiiacyjnych Uzqdu oraz w jeOnosifacn

organizacyjnych gminy, zgodnie z zakresem ich dziaranii, w dniach i godzinach icn iiicv.;;
3) S 62 otrzymuje nowe nastqpujqce bzmienie:

Dokumenty zrriezane z. reatizaqE po"= gffi.rOan pubticznych udostepniajq osoby
wyznaczone przez Burmistza.,,;

4) S 63 otzymuje nowe nastepujace brzmienie:

udostepnianie dokument6w, o kt6rych ,.n# f g 60 ust. 3 odbywa siq w obecnosci
wyznaczonego pracownika Urzgdu lub wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej
gminy z uwzglQdnieniem 

-ograniczen w dostepie do informacji iubticznej fiinitajqtyciz pzepis6w o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innycrr tajerirnii ,stj,io*o
chronionych.";

5) $ 64 - uchyla sig.



wykonanie uchwaly powieza siq 3zewoanic:icemu Rady Miejskiej w czeruionce-Leszczynach
oraz Burmistzowi Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny.

s3
uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku uzQdowym wojew6dztwa
Slqskiego.
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