UCHWAŁA NR XXXIX/316/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 16 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 202lr.
poz. 1372 i 1834) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Zdzieszowice (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2884 i 3471, z2019r. poz. 3499, z2020r.
poz. 854 i 2772) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) Młodzieżowej Radzie Miejskiej - rozumie się przez to Młodzieżową Radę Miejską w Zdzieszowicach;
15) Gminnej Radzie Seniorów - rozumie się przez to Gminną Radę Seniorów w Zdzieszowicach.”;
2) dodaje się § 45a w brzmieniu:
„§ 45a. 1. Młodzieżowa Rada Miejska oraz Gminna Rada Seniorów zgłasza wniosek w sprawie podjęcia
inicjatywy uchwałodawczej do uprawnionego podmiotu, o którym mowa w § 45 pkt 1-4.
2. Wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przyjmowany jest w drodze uchwały właściwego
organu, zgodnie z obowiązującą go procedurą.
3. Do wniosku załącza się projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
4. Burmistrz na wniosek podmiotu, któremu przedłożono wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej:
1) opiniuje projekt uchwały;
2) zapewnia zaopiniowanie projektu uchwały pod względem formalno-prawnym.
5 .0 uwzględnieniu albo odrzuceniu złożonego wniosku decyduje podmiot posiadający inicjatywę
uchwałodawczą, do którego wniesiono wniosek, o czym informuje podmiot wnoszący wniosek w terminie
nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku.
6. W przypadku uwzględnienia wniosku podjęcie inicjatywy przez właściwy podmiot powinno nastąpić
w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 20 kwietnia 202 lr. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 202lr. poz. 1038) wprowadzająca nowe przepisy regulujące możliwość tworzenia
młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego dała możliwość młodzieżowym
radom gmin oraz gminnym radom seniorów zgłaszania wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do
właściwych podmiotów. Spowodowało to jednocześnie konieczność dostosowania statutu Gminy w zakresie
ustalenia trybu wnoszenia przez Młodzieżową Radę Miejską oraz Gminną Radę Seniorów wniosków o
podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
Sporządziła:
Aleksandra Bukowińska
Sekretarz Gminy
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