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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Miejskiej Hrubieszów stanowiącym załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady 
Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. 
poz. 5504 i 5683) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) tryb zgłaszania przez Młodzieżową Radę Miejską i Hrubieszowską i Hrubieszowską Radę Seniorów 
wniosku do uprawnionych podmiotów o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.”; 

2) w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a) Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską w Hrubieszowie; 

6b) Radzie Seniorów - należy przez to rozumieć Hrubieszowską Radę Seniorów;”; 

3) w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli wniosek o zwołanie i odbycie sesji w ciągu 7 dni zawiera w proponowanym porządku obrad 
punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały zgłoszony na wniosek Młodzieżowej Rady lub Rady 
Seniorów, § 35c Statutu nie stosuje się.”; 

4) w § 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przewodniczący Rady udziela głosu na sesji członkom reprezentującym Młodzieżową Radę Miejską 
lub Radę Seniorów, która złożyła wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.”; 

5) po Rozdziale 3 dodaje się Rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a. 
Tryb zgłoszenia wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę oraz Radę 

Seniorów 

§ 35a. 1. Młodzieżowa Rada oraz Rada Seniorów zgłasza wniosek w sprawie podjęcia inicjatywy 
uchwałodawczej do uprawnionego podmiotu, który posiada prawo przedkładania projektów uchwał pod 
obrady Rady Miejskiej w celu jej rozpatrzenia i uchwalenia. Do wniosku załącza się projekt uchwały wraz 
z uzasadnieniem jej podjęcia. 

2. Projekt uchwały załączony do wniosku, może zostać zgłoszony wraz z wnioskiem o zwołanie sesji 
w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 

§ 35b. Wniosek, o którym mowa w § 35a wraz z projektem uchwały Rady Miejskiej, Młodzieżowa 
Rada oraz Rada Seniorów przyjmuje w drodze uchwały podjętej w trybie i na zasadach określonych 
w statutach tych rad. 

§ 35c. 1. Burmistrz Miasta na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 35a ust. 1 opiniuje projekt 
uchwały, której wniosek dotyczy. 

2. Niezaopiniowanie projektu uchwały w terminie miesiąca oraz opinia negatywna nie wstrzymuje 
rozpatrzenia wniosku przez uprawniony podmiot, do którego wniosek o podjęcie inicjatywy 
uchwałodawczej został złożony. 
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§ 35d. 1. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez podmiot uprawniony, do którego wniosek został 
złożony, polega na wniesieniu projektu uchwały zgodnie z obowiązującą dany podmiot uprawniony 
procedurą do Przewodniczącego Rady wraz z uzasadnieniem, ewentualnie uzyskanymi do projektu 
uchwały opiniami, który Przewodniczący ujmuje w projekcie porządku na sesji Rady Miejskiej. 

2. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od 
dnia otrzymania wniosku. 

3. Podmiot uprawniony może wystąpić o zmianę porządku obrad poprzez dodanie punktu dotyczącego 
rozpatrzenia projektu uchwały zgłaszanej przez Młodzieżową Radę albo Radę Seniorów w trybie 
§ 24 statutu.”. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie 

23 grudnia br. upływa 6-miesięczny okres, w którym samorządy powinny dostosować swoje statuty do 
nowych regulacji związanych z tworzeniem młodzieżowych rad oraz działalnością gminnych rad seniorów. 

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, 
ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz o działalności pożytku 
publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038). 

Zgodnie z art. 5b ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) „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.". 

Ponadto zgodnie z art. 5 c ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym „7. Gminna rada seniorów może zgłosić 
do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku 
o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określa statut gminy". 

Młodzieżowa rada i gminna rada seniorów nie zostały wyposażone w inicjatywę uchwałodawczą, tzn. 
nie mogą zgłaszać bezpośrednio pod obrady rady projektu uchwały, lecz co najwyżej mogą "zgłosić do 
uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej". 

W związku z powyższym należy wprowadzić do Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów regulacje 
związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej i Hrubieszowskiej Rady Seniorów w zakresie 
inicjatywy uchwałodawczej. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): MONIKA PODOLAK 

Sekretarz Miasta 
  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami wydziałów 
lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

   

Zatwierdzono przez Burmistrza: PAWEŁ WOJCIECHOWSKI 
Zastępca Burmistrza Miasta 

  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 54B0C098-EE62-4C1A-899A-EA6440FD353D. Projekt Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Punkt 10

	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 2 zm. Punkt 6a
	Paragraf 1 Punkt 2 zm. Punkt 6b

	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 3 zm. Ustęp 3

	Paragraf 1 Punkt 4
	Paragraf 1 Punkt 4 zm. Ustęp 4

	Paragraf 1 Punkt 5
	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a
	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35a
	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35a Ustęp 2

	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35b
	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35c
	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35c Ustęp 2

	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35d
	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35d Ustęp 2
	Paragraf 1 Punkt 5 zm. Rozdział 3a Paragraf 35d Ustęp 3




	Paragraf 2

	Uzasadnienie

