UCHWAŁA NR LVIII/281/10
RADY MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój.
Na podstawie art. 3 ust. 1, art.18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska w Dusznikach Zdroju uchwala:
§ 1. W uchwale Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Duszniki Zdrój wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się § 30a w brzmieniu: „§ 30a
1. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:
1) Burmistrz miasta,
2) komisje stałe i doraźne Rady,
3) klub radnych,
4) grupa co najmniej 3 radnych,
5) grupa co najmniej 80 mieszkańców mających stałe zameldowanie w Dusznikach Zdroju i czynne prawo
wyborcze.
2. 2. W celu zrealizowania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcy mogą zawiązać Komitet Inicjatywy
Uchwałodawczej zwany dalej „Komitetem”.
3. 3. Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 osób, które złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do
komitetu, ze wskazaniem imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL. O utworzeniu Komitetu
zawiadamia się Przewodniczącego Rady.
4. 4. Komitet przygotowuje projekt uchwały w formie pisemnej a następnie organizuje zbieranie podpisów
mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą, zachowując następujące wymogi:
1) w imieniu komitetu występuje pełnomocnik komitetu, wskazany w pisemnym oświadczeniu podpisanym przez
osoby tworzące komitet,
2) w miejscu zbierania podpisów mieszkańców miasta musi być wyłożony do wglądu projekt uchwały,
3) mieszkaniec miasta udziela poparcia projektowi uchwały wpisując na listę:
- swoje imię i nazwisko,
- adres stałego zameldowania w Dusznikach,
- numer PESEL,
- oświadczenie o czynnym prawie wyborczym,
- własnoręczny podpis.
5. Projekt uchwały z uzasadnieniem oraz wykazem osób popierających projekt składa Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Dusznikach Zdroju pełnomocnik komitetu”.
2. Zmienia się § 31 ust. 3 który otrzymuje:
„3. Do projektów uchwał wnoszonych z inicjatywy radnych, komisji Rady, klubu radnych i grupy co
najmniej 80 mieszkańców dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia
uchwały, skutki finansowe i źródła ich pokrycia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki Zdrój.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dusznikach
Zdroju
Zdzisław Cetnarowicz
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