
 

 

UCHWAŁA NR XL/372/22 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 28 marca 2022 r. 

w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżową Radę Dzierżoniowa wniosku  

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej 

Na podstawie art. 5b ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 559) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa tryb zgłaszania przez Młodzieżową Radę Dzierżoniowa wniosku do uprawnionych 

podmiotów o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Dzierżoniowa; 

2) Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Dzierżoniowa; 

3) Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa; 

4) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć Burmistrza Dzierżoniowa, Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Dzierżoniowa lub komisje Rady Miejskiej Dzierżoniowa; 

5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Dzierżoniowa. 

§ 2. 1. Młodzieżowa Rada może zgłosić wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do Burmistrza 

Dzierżoniowa, Przewodniczącego lub komisji Rady Miejskiej Dzierżoniowa. 

2. W przypadku, gdy podmiotem uprawnionym jest Przewodniczący, wniosek składa się za pośrednictwem 

Burmistrza. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu uprawnionego, do którego adresowany jest wniosek; 

2) przedstawienie zagadnienia, które ma być przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej wraz 

z proponowanymi rozwiązaniami; 

3) uzasadnienie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej; 

4) podpis Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady. 

4. Do wniosku należy dołączyć uchwałę podjętą przez Młodzieżową Radę dotyczącą złożenia wniosku 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. 

§ 3. 1. W przypadku określonym w § 2 ust. 2, Burmistrz dokonuje analizy wniosku pod względem 

merytorycznym i formalno-prawnym i przekazuje wniosek wraz z rekomendacją podmiotowi uprawnionemu 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
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2. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań określonych w § 2 ust. 3 i 4, podmiot uprawniony wzywa 

Młodzieżową Radę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni. 

3. Podmiot uprawniony, do którego Młodzieżowa Rada złożyła wniosek o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej, nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku występuje z wnioskiem 

o podjęcie uchwały przez Radę na zasadach określonych w Statucie Miasta Dzierżoniowa albo pisemnie 

odmawia podjęcia inicjatywy uchwałodawczej. 

4. Odmowa podjęcia inicjatywy uchwałodawczej wymaga uzasadnienia. 

5. Młodzieżowa Rada ma prawo wskazać swojego przedstawiciela do reprezentowania Młodzieżowej Rady 

podczas prac Rady nad wniesionym przez podmiot uprawniony projektem uchwały. 

6. Jeżeli podmiot uprawniony odmówił podjęcia inicjatywy uchwałodawczej, Młodzieżowa Rada może 

złożyć w tej sprawie ponownie wniosek do tego samego podmiotu nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy  

od dnia otrzymania odmowy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Jarosław Rudnicki 
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