UCHWAŁA NR XLVII/456/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Wałbrzycha
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVI/441/13 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Wałbrzycha wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na wniosek Radnego Przewodniczący może postanowić o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.”
2) w § 65:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Jednostki pomocnicze tworzy, łączy, dzieli i znosi Rada w drodze uchwały,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Jednostkami
pomocniczymi są Wspólnoty Samorządowe.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Utworzenie, łączenie, podział lub zniesienie Wspólnoty Samorządowej oraz
zmiana obszaru jej działania może nastąpić z ważnych powodów z inicjatywy własnej Rady lub na wniosek
Wspólnoty Samorządowej. W tym przypadku ust. 2 stosuje się odpowiednio.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
W uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr XLVI/441/13 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Wałbrzycha wprowadza się zmiany dotyczące:
- § 34 ust. 2 , w którym zapisano, iż kompetencje dotyczące postanowienia o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji należą do Przewodniczącego
Rady,
- § 65 ust. 1 i 3 , w którym wymienia się wszystkie przewidziane w art. 5 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
możliwości "tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia" jednostek pomocniczych gminy.
Projekt uchwały zmieniającej zapewnia zgodność wymienionych zapisów z wymaganiami ustawy
o samorządzie gminnym.
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