RADA MIEJSKA W CZERSKU

P r o j e k t n r 20
UCHWAŁA Nr XXXVIII/…/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
z dnia 27 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/372/21 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Czersku
Na podstawie art. 5b ust. 1, i 10, 11 i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), po skierowaniu projektu do przedstawienia opinii przez podmioty,
o których mowa w art. 5b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
– Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/372/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Wnoszący:
Burmistrz
Przemysław Biesek-Talewski
Przewodniczący Rady
Krzysztof Przytarski
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UZASADNIENIE
W związku z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który obliguje radę miejską do dostosowania
statutu młodzieżowej rady w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy postanowiono
wprowadzić zmiany w uchwale o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.
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Załącznik
do uchwały nr XXXVIII/…/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 2021 r.
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXII/372/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
STATUT
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o :
1) Radzie – należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską w Czersku.
2) Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.
3) Członku Rady – należy przez to rozumieć Członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku.
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
§ 2.
1. Rada jest reprezentacją młodzieży zamieszkującej teren gminy Czersk.
2. Rada liczy 21 członków.
§ 3.
1. Rada prowadzi swoją działalność na terenie gminy Czersk.
2. Siedzibą Rady jest miasto Czersk.
§ 4.
Rada używa pieczęci z napisem „Młodzieżowa Rada Miejska w Czersku”.
§ 5.
Kadencja Rady trwa od 1 października do 30 września.
Rozdział II
CELE RADY
§ 6.
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1. Do najważniejszych celów Rady w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców Gminy Czersk, w tym w szczególności wśród młodzieży, należy:
1) prezentowanie postaw i potrzeb środowiska dzieci i młodzieży wobec organów
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 uczniów,
4) współpraca z organizacjami działającymi na rzecz kulturowego rozwoju dzieci i młodzieży,
5) podejmowanie inicjatyw na rzecz ograniczenia zjawisk patologicznych wśród dzieci
i młodzieży,
6) działania na rzecz przestrzegania przez uczniów obowiązków wynikających z przepisów
prawa i standardów współżycia społecznego,
7) wyrażanie opinii, stanowisk i apeli w sprawach objętych działaniami Rady i ich kierowanie
do odpowiednich osób i instytucji,
8) inicjowanie akcji propagandowych wśród dzieci i młodzieży,
9) przybliżanie i propagowanie zasad pracy i funkcjonowania organów władzy
państwowej i samorządowej.
2. Rada swoje cele osiąga przede wszystkim poprzez realizację zadań przewidzianych w ustawie.
Rozdział III
TRYB I KRYTERIA WYBORU CZŁONKÓW RADY
§ 7.
W skład Rady wybierani są uczniowie w następujących liczbach:
1) Liceum Ogólnokształcące w Czersku
2) Zespół Szkół w Malachinie
3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku
4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku
5) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
6) Szkoła Podstawowa w Łęgu
7) Szkoła Podstawowa w Rytlu

– 2,
– 4,
– 5,
– 4,
– 1,
– 2,
– 3.

§ 8.
1. Prawo wybierania członków Rady przysługuje uczniom danej szkoły.
2. Prawo wyboru do Rady przysługuje zamieszkałym na terenie gminy uczniom:
1) klas 7 i 8 szkół podstawowych,
2) klas 1 i 2 szkół ponadpodstawowych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Prawo wyboru do Rady nie przysługuje uczniom ukaranym przez dyrektora zgodnie ze
statutem szkoły.
§ 9.
1. Wybory Członków Rady przeprowadza się we wrześniu każdego roku poprzedzającego kadencję.
2. Wybory radnych przeprowadzają Szkolne Komisje Wyborcze powołane przez dyrektorów szkół
wymienionych w § 7 statutu, w skład których wchodzi po trzech uczniów wskazanych przez
samorząd uczniowski.
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3. Do zadań Komisji Wyborczych należy:
1) rejestracja kandydatów,
2) opracowanie i przygotowanie kart do głosowania,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ogłoszenie wyników wyborów na terenie danej szkoły.
4. Zgłoszenia kandydatów przyjmują Komisje Wyborcze.
5. Dla zarejestrowania kandydata potrzebne jest zebranie co najmniej 10 podpisów uczniów danej
szkoły popierających jego kandydaturę.
6. Listy kandydatów zamyka się na 7 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
7. Członkami Rady z danej szkoły zostają uczniowie, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
głosów. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów
o tym, kto zostanie Członkiem Rady decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję
Wyborczą danej szkoły. Z wyniku losowania sporządza się protokół.
8. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady w czasie trwania kadencji mandat uzyskuje
kandydat z największą kolejną liczbą głosów uzyskanych w ostatnich wyborach.
9. W przypadku, gdy do końca kadencji Rady pozostaje mniej niż 4 miesiące, a liczba
członków Rady jest nie mniejsza niż 14, jej składu nie uzupełnia się.
Rozdział IV
ZASADY WYGAŚNIĘCIA MANDATU
I ODWOŁANIA CZŁONKA RADY
§ 10.
Wygaśnięcie mandatu następuje na skutek:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
2) z dniem ukończenia nauki w szkole, w której uzyskał mandat,
3) śmierci,
4) uchwały Rady o samorozwiązaniu.
§ 11.
1. Członek Rady może zostać odwołany na wniosek:
1) Rady, z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 sesjach Rady,
2) dyrektora szkoły z powodu ukarania ucznia przez dyrektora szkoły zgodnie ze statutem
szkoły.
2. Odwołanie następuje odpowiednio w trybie przewidzianym dla wyboru członków Rady,
3. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów uczniów biorących udział w głosowaniu
w sprawie odwołania członka Rady.
Rozdział V
ZASADY DZIAŁANIA RADY
§ 12.
Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
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§ 13.
Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz powołanie nowego w trakcie
kadencji następuje w trybie określonym § 12 ust. 1.
§ 14.
1. Rada zbiera się na posiedzeniach zwanych sesjami, które odbywają się nie rzadziej niż raz
na kwartał.
2. Sesje zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w terminie
co najmniej 7 dni przed dniem odbycia sesji, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
3. Sesji przewodniczy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
§ 15.
1. Rada działa w oparciu o plan pracy obejmujący kadencję.
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 co najmniej 7 członków Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję
nieprzewidzianą w planie pracy.
§ 16.
Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu, zwykłą
większością głosów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 i § 13.
§ 17.
Uchwały mają formę pisemnego dokumentu, który zawiera numer, datę podjęcia, tytuł oraz
treść podjętego przez Radę rozstrzygnięcia.
§ 18.
Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić:
1) Przewodniczący Rady,
2) grupa co najmniej 3 członków Rady.
§ 19.
1. Członek Rady może zostać delegowany do reprezentowania Rady na zorganizowanych
wydarzeniach. Delegowanie następuje w drodze odrębnej uchwały.
2. Członkowi Rady biorącemu udział w posiedzeniu Rady lub reprezentującemu Radę na
zorganizowanym wydarzeniu, a w przypadku niepełnoletniego Radnego – także jego rodzicowi
lub opiekunowi prawnemu, przysługuje zwrot kosztów związanych z przejazdem Zwrotu kosztów
przejazdu na terenie kraju dokonuje się na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim najpóźniej
30 dni od posiedzenia, wydarzenia lub wyjazdu, na którym reprezentował Radę. Wniosek
podparty powinien zostać fakturą, rachunkiem, biletem lub oświadczeniem o wysokości
poniesionych kosztów przejazdu samochodem.
3. Zwrotu kosztów dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w gotówce
w terminie 30 dni od złożenia wniosku.
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Rozdział VI
WYBÓR OPIEKUNA RADY
§ 20.
1. Rada posiada swojego opiekuna, który wspiera ją w działaniach i zapewnia jej pomoc
merytoryczną oraz organizacyjną.
2. Opiekunem Rady może zostać osoba spełniająca następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie pedagogiczne,
2) posiada doświadczenie w działalności samorządowej.
§ 21.
Wyboru opiekuna Rady dokonuje Rada Miejska spośród kandydatów wskazanych przez Młodzieżową
Radę, w drodze odrębnej uchwały.
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22.
Zmiana niniejszego statutu może nastąpić na wniosek Rady lub z inicjatywy organów gminy
i wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Czersku.
§ 23.
Koszty związane z realizacją zadań statutowych przez Radę pokrywa Gmina Czersk. Rada może
ubiegać się o środki finansowe również z innych źródeł.
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