Tekst jednolity
Uchwała nr XII/113/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2003 r.
ze zmianami: z dnia 28 listopada 2005 r. (XXXII/377/05),
14 maja 2015 r. (VI/56/15) oraz 3 września 2015 r. (IX/87/15).
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku
Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Na wniosek samorządów uczniowskich szkół z terenu gminy Czersk utworzyć Młodzieżową
Radę Miejską w Czersku.
§2
Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Czersku nadać statut określający tryb wyboru jej członków
i zasady działania, którego treść stanowi załącznik do uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie:
Samorządy uczniowskie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Czersku i Liceum
Ogólnokształcącego im. Wincentego Pola w Czersku złożyły wnioski o powołanie
Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zainteresowanie jej powstaniem wyrażają także inne szkoły
ponadpodstawowe z terenu gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy na
wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady
gminy mającej charakter konsultacyjny.
Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb
wyboru jej członków i zasady działania.

Załącznik do uchwały nr XII/113/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 września 2003 r.

STATUT
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)
2)
3)
4)

Art. 1
Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o:
Radzie – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską w Czersku.
Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Czersku.
Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.
Członku Rady – należy przez to rozumieć Członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Czersku.

Art. 2
1. Rada, jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
miasta i gminy Czersk.
2. Rada liczy 21 członków.
Art. 3
1. Terenem działalności Rady jest obszar miasta i gminy Czersk.
2. Siedzibą Rady jest miasto Czersk.
Art. 4
1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Rada ma charakter konsultacyjny.
Art. 5
Rada używa pieczęci z napisem „Młodzieżowa Rada Miejska w Czersku”.
Art. 6
1. Kadencja Rady trwa 2 lata od 1 czerwca do 31 maja.
2. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się od dnia 1 listopada 2003 r.
Rozdział II
CELE RADY
Art. 7
Celami funkcjonowania Rady są:
1. Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska dzieci i młodzieży wobec władz
państwowych i samorządowych.
2. Zapewnienie uczestnictwa młodego pokolenia w procesie podejmowania decyzji
bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jego życia.
3. Ochrona praw i godności ucznia.

4. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz kulturowego rozwoju dzieci i
młodzieży.
5. Działanie na rzecz rozwoju idei samorządności wśród dzieci i młodzieży.
6. Działanie na rzecz ograniczenia zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży.
7. Działania na rzecz przestrzegania obowiązków uczniów wynikających z przepisów i
obowiązujących norm.
Art. 8
Rada realizuje swoje cele poprzez:
1. Wyrażenie opinii, stanowiska, apelu w sprawach objętych działaniami Rady w formie
podejmowanych uchwał i ich kierowanie do osób i instytucji przedmiotowo
zainteresowanych treścią uchwały.
2. Inicjowanie akcji propagandowych wśród dzieci i młodzieży.
3. Przybliżenie i propagowanie trybu pracy i funkcjonowania organów władzy
państwowej i samorządowej.
Rozdział III
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY
Art. 9
W skład Rady wybierani są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w
następujących liczbach:
1) LO im. W. Pola w Czersku
-5
2) ZSP w Malachinie
-4
3) ZS im. Jana Pawła II w Czersku -6
4) ZS w Łęgu
-3
5) ZS w Rytlu
-3
Art. 10
1. Prawo wybierania członków Rady przysługuje wszystkim uczniom szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Prawo wyboru do Rady nie przysługuje uczniom ukaranym przez dyrektora zgodnie ze
statutem placówki.
Art. 11
1. Wyboru dokonuje się w maju w roku rozpoczynania kadencji Rady.
2. Pierwsze wybory do Rady odbywają się w październiku 2003 r.
Art. 12
Prawo zgłaszania kandydatów do Rady przysługuje:
1) samorządowi uczniowskiemu,
2) samorządom klasowym,
3) organizacjom działającym w danej szkole.
Art. 13
1. Wybory przeprowadzają Szkolne Komisje Wyborcze powołane przez Dyrektorów
poszczególnych szkół.
2. W skład Szkolnych Komisji Wyborczych wchodzą uczniowie w liczbie od 3 do 5, którzy
nie kandydują w wyborach na członka Rady.
3. Nadzór nad pracą Szkolnych Komisji Wyborczych sprawuje nauczyciel wytypowany przez
Dyrektora Szkoły.

Art. 14

1. Wybory członków Rady są tajne.
2. Wybory trwają 1 dzień.
3. Dzień wyborów wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu ze Szkolną Komisją
Wyborczą.
Art.15
1. Za wybranych do Rady uważa się tych uczniów, którzy otrzymali odpowiednio
największe liczby głosów.
2. W przypadku, równej liczby głosów o wyborze na członka Rady decyduje losowanie
przeprowadzone przez Szkolną Komisję Wyborczą.
Art.16
Szczegółowe zasady działania Szkolnych Komisji Wyborczych i trybu przeprowadzania
wyborów określa regulamin Szkolnej Komisji Wyborczej opracowany i przyjęty przez
Dyrektora Szkoły.
Rozdział IV
UTRATA CZŁONKOSTWA W RADZIE
Art. 17
Utrata członkostwa w Radzie następuje na skutek:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2) śmierci,
3) zaprzestania nauki w szkole na terenie miasta i gminy Czersk,
4) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 sesjach Rady,
5) ukarania ucznia przez dyrektora szkoły zgodnie ze statutem placówki,
6) uchwały Rady o samorozwiązaniu.
Art. 18
1. W miejsce osoby, która utraciła członkostwo w Radzie wchodzi uczeń szkoły, z której
wybrano jego poprzednika, a który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
2. W przypadku braku uczniów, o których mowa w ust. 1., przeprowadza się wybory
uzupełniające w trybie rozdziału III, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostaje mniej niż 6 miesięcy, a liczba
członków Rady jest nie mniejsza niż 18, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
4. Zmiany składy osobowego Rada potwierdza w formie uchwały.
Rozdział V
ORGANIZACJA RADY
Art. 19
1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz 4
Wiceprzewodniczących zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1. tworzą 5 – osobowe Prezydium.
3. W skład Prezydium nie może wchodzić więcej jak 1 przedstawiciel danej szkoły.
Art. 20
Odwołanie członka Prezydium oraz powołanie nowego w trakcie kadencji następuje w
trybie określonym w art. 19 ust. 1.

Art.21
1. Rada zbiera się na posiedzeniach zwanych sesjami, które odbywają się nie rzadziej niż raz
na kwartał.
2. Sesje zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący w terminie co najmniej 7 dni przed dniem odbycia sesji, w czasie nie
kolidującym z kalendarzem szkolnym.
3. Sesji przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący
Rady.
Art. 22
1. Rada działa w oparciu o plan pracy obejmujący rok szkolny.
2. W planie pracy określa się termin zwołania sesji, jej tematykę oraz grupę członków
Rady – przedstawicieli jednej ze szkół odpowiedzialnych za przygotowanie materiałów
na sesję.
3. Na wniosek Prezydium lub grupy co najmniej 7 członków Rady Przewodniczący jest
zobowiązany zwołać sesje nie przewidzianą w planie pracy.
Art. 23
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
Art. 24
Rada władna jest podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy jej statutowego
składu.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art.25
Obsługę biurowo kancelaryjną Rady zapewnia Biuro Obsługi Rady Miejskiej w Czersku.
Art. 26
Dyrektorzy szkół, nauczyciele i radni Rady Miejskiej w Czersku obowiązani są udzielić
członkom rady wszechstronnej pomocy i wsparcia w wykonywaniu przez nich mandatu
członka Młodzieżowej Rady.
Art.27
1. Opiekę merytoryczną nad członkami Rady sprawują nauczyciele – po jednym z każdej
szkoły, wyznaczeni przez dyrektorów szkół.
2. Patronat nad Radą z ramienia rady Miejskiej w Czersku sprawuje Przewodniczący Rady
Miejskiej w Czersku.

Art.28
Zmiana niniejszego statutu może nastąpić na wniosek Rady lub z inicjatywy organów gminy i
wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Czersku.

