UCHWAŁA NR XLII/482/21
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 23 listopada 2021 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. 5 b ust. 6, art. 5 c ust. 7, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 3027 i 3028, z 2018 r. poz. 6346,
z 2019 r. poz. 4600) w Rozdziale 4 po § 50 dodaje się § 50 a w brzmieniu:
„§ 50a. 1. Młodzieżowa Rada Miasta Wałbrzycha oraz Wałbrzyska Rada Seniorów mogą zgłosić do
podmiotów wymienionych w § 49 ust. 1 wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej poprzez
przekazanie temu podmiotowi projektu uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy
uchwałodawczej wraz z uzasadnieniem.
2. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1. powinien spełniać wymagania określone
w § 47 ust.1 pkt. 2-7.
3. W przypadku gdy podmiotami, do których zgłaszany jest wniosek o podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej są Radni, Komisje Rady oraz kluby Radnych, wniosek składa się za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Wałbrzycha.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie
powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038) wprowadzono istotne zmiany w zakresie funkcjonowania
młodzieżowych rad miasta i gminnych rad seniorów.
Zgodnie z przepisem art. 5b ust. 6 młodzieżowa rada gminy może zgłosić do uprawnionych podmiotów
wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej określa statut gminy lub odrębna uchwała rady gminy. Natomiast przepis art. 5 c
ust. 7 stanowi, że gminna rada seniorów może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej.Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określa statut
gminy.
W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie dotychczasowych postanowień Statutu Miasta
Wałbrzycha do znowelizowanych przepisów prawa.
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