
UCHWAŁA NR ……… 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia …………………2021 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Przemęt. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LVII/377/18 z dnia 26 września 20218 r.  w sprawie Statutu Gminy Przemęt 

( Dz.U. z 2018r. poz.7337) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w  pkt. 7) kropkę zastępuje się średnikiem, 

2) w § 2 po pkt. 7) dodaje się pkt. 8) i 9) w brzmieniu: 

,, 8) Młodzieżowej Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Gminy  

        w  Przemęcie; 

  9) Gminnej Radzie Seniorów - należy przez to rozumieć Gminną Radę Seniorów  

        w Przemęcie”; 

3) w § 46 dodaje się ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu: 

„ 6. Gminna Rada Seniorów może zgłosić do podmiotu uprawnionego wniosek o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej, poprzez przekazanie uchwały określającej treść projektu 

uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej. Wniosek podlega 

zaopiniowaniu przez Wójta w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. O zajętym stanowisku 

Wójt informuje Gminną Radę Seniorów oraz podmiot uprawniony przekazujący wniosek  

do zaopiniowania. 

7.  Młodzieżowa Rada Gminy może zgłosić do podmiotu uprawnionego wniosek o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej, poprzez przekazanie uchwały określającej treść projektu 

uchwały, który miałby stać się przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej. Wniosek podlega 

zaopiniowaniu przez Wójta w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. O zajętym stanowisku 

Wójt informuje Młodzieżową Radę Miejską  oraz podmiot uprawniony przekazujący wniosek 

do zaopiniowania." 

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

      Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta  Wita 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr……….Rady Gminy Przemęt z dnia…..2021 r. w sprawie zmiany Uchwały 

Nr LVII/377/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Przemęt. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości 

Rady Gminy należy uchwalanie statutu gminy. 

 

W związku z wprowadzeniem ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy  

o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 20 kwietnia 2021 roku zmian w ustawie  

o samorządzie gminnym, dotyczących wprowadzania możliwości tworzenia  na terenie gminy 

Młodzieżowych Rad Gmin oraz Gminnych Rad Seniorów, należy dostosować obowiązujący 

statut do zmienionych przepisów. Zmiany dotyczą wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej 

dla Młodzieżowych Rad Gmin oraz Gminnych Rad Seniorów. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione i konieczne. 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Przemęt 

                                                                                                  /-/ Janusz Frąckowiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


