
 

 

UCHWAŁA NR XL/241/2014 

RADY POWIATU MILICKIEGO 

z dnia 26 września 2014 r. 

w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Milickiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.,  

Nr 142. poz. 1592 z późń. zm.) i w związku z § 9 pkt 1 ust. 1 Statutu Powiatu Milickiego Rada Powiatu 

w Miliczu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W Statucie Powiatu Milickiego uchwalonym uchwałą Nr XV/80/2011 Rady Powiatu w Miliczu 

z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2012 r., poz. 583 z dn. 10.02.2012 r.) zmienia się § 24 pkt 1, 

który przyjmuje obecnie brzmienie: 

„§ 24.1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały mogą wystąpić:  

1) co najmniej 3 radnych,  

2) przewodniczący rady,  

3) klub radnych,  

4) komisja rady,  

5) zarząd powiatu, 

6) grupa co najmniej 300 mieszkańców Powiatu Milickiego posiadających czynne prawo wyborcze.” 

2. W Statucie Powiatu Milickiego uchwalonym uchwałą Nr XV/80/2011 Rady Powiatu w Miliczu z dnia 

16 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2012 r., poz. 583 z dn. 10.02.2012 r.) dopisuje się pkt 3 do § 25, który 

w całości przyjmuje brzmienie: 

„§ 25.1. Projekt uchwały powinien zawierać:  

1) tytuł uchwały,  

2) podstawę prawną,  

3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,  

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,  

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały  

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia 

uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.  

3. Wnioskodawcy, o których mowa w § 24 pkt 1 ust. 6 dołączają do projektu uchwały:  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 października 2014 r.

Poz. 4309



1) listę co najmniej 300 osób, które wyraziły poparcie dla ich inicjatywy, zawierającą imię, nazwisko, adres 

zamieszkania, PESEL i czytelny podpis,  

2) wskazanie osoby lub osób reprezentujących wnioskodawców.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

K. Osmelak 
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