Uchwała Nr XXXVII/…/2021
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Gminy Święciechowa
Na podstawie art. 5b ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), Rada Gminy Święciechowa uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb zgłaszania przez Młodzieżową Radę Gminy Święciechowa
do uprawnionych podmiotów wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Święciechowa,
2) Młodzieżowej Radzie - należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy
Święciechowa,
3) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady
Gminy Święciechowa,
4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Święciechowa,
5) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Święciechowa,
6) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Święciechowa.
§ 3. 1. Młodzieżowa Rada może zgłosić wniosek o podjęcie inicjatywy
uchwałodawczej do:
Wójta, Przewodniczącego Rady, radnego, zwanych dalej podmiotami uprawnionymi.
2. Młodzieżowa Rada do wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej załącza
projekt uchwały.
3. Projekt uchwały musi zawierać:
1) tytuł,

2) podstawę prawną,
3) rozstrzygnięcie,
4) termin wejścia w życie.
4. Do projektu uchwały załącza się: uzasadnienie, w którym wskazuje się:
1) powody, dla których uchwała powinna zostać podjęta,
2) zmiany, które w sprawach objętych przedmiotem uchwały ma wprowadzić
uchwała.
5. Jeżeli wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w tej samej sprawie
zgłoszony zostanie do więcej niż jednego podmiotu uprawnionego, Przewodniczący
Rady decyduje, który podmiot jest właściwy do podjęcia inicjatywy.
6. Uprawniony podmiot kieruje projekt uchwały do zaopiniowania przez radcę
prawnego.
7. Jeżeli projekt uchwały nie spełnia wymogów określonych w ust. 3, 4 uprawniony
podmiot, do którego zgłoszono wniosek, wzywa Młodzieżową Radę do uzupełninia
braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni.
8. Podmiot uprawniony, do którego Młodzieżowa Rada złożyła wniosek o podjęcie
inicjatywy uchwałodawczej, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
kompletnego wniosku:
1) przekazuje projekt uchwały do Przewodniczącego Rady celem dalszego
procedowania zgodnie ze Statutem, albo
2) pisemnie odmawia podjęcia inicjatywy uchwałodawczej,
z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Przewodniczący Rady, do którego Młodzieżowa Rada zgłosiła wniosek o podjęcie
inicjatywy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku:
1) rozpoczyna procedowanie projektu uchwały zgodnie ze Statutem, albo
2) pisemnie odmawia podjęcia inicjatywy uchwałodawczej.
10. Odmowa podjęcia inicjatywy uchwałodawczej wymaga uzasadnienia.
11. Jeżeli uprawniony podmiot odmówił podjęcia inicjatywy uchwałodawczej
Młodzieżowa Rada może złożyć w tej samej sprawie ponownie wniosek do innego
podmiotu nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od odmowy.
12. Młodzieżowa Rada ma prawo wskazać swojego przedstawiciela do jej
reprezentowania podczas prac komisji lub Rady nad zgłoszonym projektem uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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