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UCHWAŁA N.R-.X.L1/...4/2021 

Rady Powiatu w Ketrzyisie 

z dnią-- listupgda 2021 r. 

, 	w sprawie trybu :zglaszania. wniosku o...podjecie iniejątyWy.  uebwa1odawez:ej,. pezez 

NIlędzieżową Rade Powiatu,Ketrzyńskiego 

• • 	Na podstawie art. 3e..ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadżie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020v. poz. 92O ze zm. )uchwala się. co  następuje: 

§ 1. Młodzieżowa Rada Powiatu Kętrzyńskiego może zgłosić do uprawnionego, podmiotu 

wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej poprzez przekazanie temu podmiotowi 

uchwały określającej treść projektu uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy 

.uchwałodawczej wraz•z uzasadnieniem. 

W przypadku: gdy :uprawnionym.podm i otcm, do którego .zglnszanydest wniosek.° podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej jest radny, klub radnych albo komisja Rady 'Powiatu w.Kętrzynie;  

wniosek Składa się za pośrednictwem Zatządu Powiatu w KętryniC. 

Wykonanie uchwały powierzą aic Zarządowi Powiatu w Kctrzynie. 

§. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku tirżędowym 

Województwa Warmińsko — Mazurskiego. 

Uzgodniono pod względem :forma!jprwnym 
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Uzas-adnienie 

Nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym, która weszła w zycie z dnieni 

23 czerwca 2021 r. wyposażyła niłodzlieżową radę powiatu w :prawo zgłaszania 

do uprawnionych podmiotów wniosku o podjęcie iniejatywy uChwatodaWczej. tryb zgłaszania 

wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej może określać statut powiatu lub ocliębną 

uchwała rady powiatu. Zgodnie z obowiązującymi prawem kotripetencja :prawodawcza rady 

powiatu polega na ustaleniu trybu:, czyli kolejności czynności prowadzących do „złożenia 

wniosku. Regulacji nie podlegają przesłanki składania takich wniosków, określanie ich zakresu, 

ani też wskazanie podmiotów, do których młodzieżowa rada-powiatu może kierować swoje 

wnioSki o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. 'Uprawnieniem ustawowym młodzieżowej 

rady jest bowiem złożenie wniosku do każdćgo podmiotu, który inicjatywę uchWalodawczą 

w danej sprawie posiada. Przedmiotowy projekt uchwały stanowi spelnicn'ic Przez Radę 

Powiatu w Kętrzynie ciążącego na tym organie gminy obowiązku wynikającego z art.3e ust.6 

Ostawy o samorządzie powiatowym. 
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