
 

 
Uchwała Nr XLIX/685/2005 
Rady Miejskiej w Czeladzi  

z dnia 5 kwietnia 2005  

w sprawie zmian do Statutu Gminy Miejskiej w Czelad zi 

Na podstawie art. 18, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 
142, poz. 1591 z 2001r. z późń. zm.) w związku z § 82  pkt. 1 i 2 Statutu Gminy Czeladź. (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z dnia 27.12.2004 r. nr 127 poz. 4365) 

Rada Miejska w Czeladzi 
uchwala, co nast ępuje:  

 
§ 1 

 
 
Dokonać zmian Statutu w § 4 §, 15 ust.3, § 15 ust. 5, § 17 ust.4, § 22,  § 23, § 39 ust.1, § 40 ust.1, § 60 
ust.3, § 76 ust.4, § 77 ust.1 przyjmując ich następujące brzmienie: 
 
 
  w następującej treści: 
 
§ 4 
 

Gmina Miejska Czeladź obejmuje terytorium o powierzchni 16.57 km kw. połoŜone w sąsiedztwie 
gmin: Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Będzin, Katowice (załącznik nr 1 do Statutu – mapa Czeladzi 
w skali 1 : 100 000) 

 
§ 15 ust.3  
 
 

3. Podmiotem udostępniającym informacje publiczne z zakresu działania Gminy jest Burmistrz lub 
Sekretarz Miasta. Burmistrz lub Sekretarz Miasta zobowiązany jest do udostępniania informacji 
publicznych w Urzędzie w godzinach urzędowania  oraz zapewnić moŜliwość przesłania informacji 
publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej.  

 
 
 
§ 15 ust.5 
 

5. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niŜ 
w terminie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku. JeŜeli informacja publiczna nie moŜe być udostępniona w 
terminie 14 dni od dnia złoŜenia wniosku Burmistrz lub Sekretarz Miasta powiadamia w tym terminie o 
powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępnią informację, nie dłuŜszym jednak niŜ 2 
miesiące od dnia złoŜenia wniosku. 

   
 

§ 17 ust.4 
 

4. Gmina wydaje gazetę samorządową „Echo Czeladzi”, dla której statut uchwala Rada Miejska. 
 

 
§ 22    
 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba Ŝe ustawa stanowi inaczej.  



 

 
§ 23 
 

Tryb działania Rady, a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał oraz 
zasady działania Komisji określa Regulamin Rady Miejskiej (załącznik nr 2 do statutu)  

 
 
§ 39 ust.1 
 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek pomocniczych oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych zwanych dalej podmiotami kontroli. 

 
 
§ 40 ust.1 
 

1. Co najmniej na 7 dni przed terminem kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia 
Burmistrza oraz kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub przewodniczącego zarządu 
jednostki pomocniczej mającej podlegać kontroli.    

 
 

§ 60 ust.3  
 

3. Referendum w sprawie odwołania Rady przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na 
wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust.2 na zasadach określonych odrębną ustawą po 
upływie 10 miesięcy od dnia wyboru Rady albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w 
sprawie jej odwołania i nie później niŜ na 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji. 

 
 
§ 76 ust.4  
 

4. Rada podejmuje uchwałę o utworzeniu jednostki pomocniczej po przeprowadzeniu konsultacji z 
mieszkańcami lub z ich inicjatywy.   

 
 

§ 77 ust.1  
 

1. Konsultacje w przedmiocie utworzenia, połączenia, podzielenia i zniesienia jednostki pomocniczej 
przeprowadza powołana przez Radę komisja. Konsultacje odbywają się na otwartych zebraniach z 
mieszkańcami. Przebieg zebrania, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest protokołowany.         

       
§ 2 

 
Dokonać zmian w § 3 ust. 3, § 10 ust. 1, § 17 Regulaminu  Rady Miejskiej w Czeladzi   

      przyjmując ich następujące brzmienie: 
 

   § 3 ust.3  
 
 
3.    Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje w ciągu 7 dni: 
 

- po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, 
- w przypadku wyborów przedterminowych po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej, 

osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki 
samorządu terytorialnego.  

Po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień 
przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w 
przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 po ogłoszeniu wyników 
wyborów do Rady Miejskiej.     
 
    

  
     § 10 ust.1  
 



 

1. Na wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do   
      porządku obrad najbliŜszej sesji Rady projekt uchwały, jeŜeli projekt wpłynął do    
      Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. 

 
 
      § 17 
 
 
 Uchwały Rady i jej organów podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w 
obecności co najmniej połowy ich składu ustawowego, chyba Ŝe inny tryb ich podejmowania przewidują 
przepisy ustawy o samorządzie gminnym lub inne przepisy szczególne. 
 
 

§ 3 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 
 
                                                                                    § 4 
 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
W Czeladzi 

Janusz Gątkiewicz 


