UCHWALA NR XLIII/315/17
RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w

Skwierzyniepowołuje Młodzieżową Radę Miejską

§ 2. Nadaje się statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Skwierzynie
do niniej szej uchwały.

§ 3. Opiekuna

Młodzieżowej

w Skwierzynie.

stanowiący załącznik
zarządzenia

Rady Miejskiej w Skwierzynie w drodze

wyznacza Burmistrz Skwierzyny.
moc uchwałanr XLI/348/06 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia
26 października 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skwierzyna
i nadania jej statutu.

§ 4. Traci

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Przewodnicząca Rady

Miejskiej
/
.
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.

Zofia
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Załącznik

do Uchwały Nr XLIII/315/17

Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 23 listopada 2017 r.
STATUT
MŁODZIEŻOWEJRADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie zwany dalej Statutem,
cele i zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skwierzynie.

określa

Rada Miejska w Skwierzynie zwana dalej Młodzieżową Radą jest
reprezentacją uczniów szkół z terenu Gminy Skwierzyna oraz organizacją młodych ludzi
uczestniczących w tworzeniu samorządnego i nowoczesnego środowiska młodzieżowego.
2.

Młodzieżowa

3.

Działalność

4.

Młodzieżowa

§ 2. 1. Siedzibą
440 Skwierzyna.

w Młodzieżowej Radzie jest pracą społeczną.
Rada ma charakter apolityczny.

Młodzieżowej

Rady jest

Urząd

Miejski w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66Młodzieżowej

Rady

"Młodzieżowa

Rada

2. Organizacyjne i administracyjne zabezpieczenie funkcjonowania
zapewnia Urząd Miejski w Skwierzynie.
3. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata

licząc

od dnia wyborów.

4. Obszarem działania jest Gmina Skwierzyna.
5. Młodzieżowa Rada ma prawo
Miejska w Skwierzynie".

używania pieczątki

z napisem:

§ 3. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu kandydat na radnego
Młodzieżowej Rady składa ślubowanie: "Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej
Radzie Miejskiej w Skwierzynie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój naszej gminy".
2.

Ślubowanie odbiera najstarszy wiekiem młodzieżowy radny, na pierwszej sesji

Młodzieżowej Rady, w ten sposób, że po odczytaniu przez niego tekstu, o którym mowa
w ust. 1 wywołani alfabetycznie przez naj młodszego wiekiem młodzieżowego radnego
kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady wstają i wypowiadają słowo "Ślubuję".

3. Ślubowanie kandydatów nieobecnych na pierwszej sesji lub w przypadku zrruan
w składzie Młodzieżowej Rady przeprowadza Przewodniczący Młodzieżowej Rady.
4. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z zrzeczeniem

się

mandatu.

5. Młodzieżowa Rada może zdecydować o skróceniu swojej kadencji podejmując w tym
zakresie uchwałę przy udziale minimum 2/3 aktualnego składu Młodzieżowej Rady.
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Rozdział

Cele

§ 4. Celami

Młodzieżowej

Młodzieżowej

2.
Rady Miasta Skwierzyna i sposoby jej

Rady

są:

1) rozwijanie i upowszechnianie idei
2) promocja kultury, w

działania.

samorządności wśród młodzieży;

szczególności

tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej;

3) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów

młodzieży

wobec instytucji publicznych oraz

pozarządowych;

4) propagowanie wiedzy umożliwiającej młodzieży
zawodowych w nowoczesnym społeczeństwie;
5) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie

pełnienie

funkcji

społecznych,

działalności młodzieży;

6) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych;
7) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia;
8) integracja i współpraca
Skwierzyna;
9) zapewnienie czynnego

środowisk

młodzieżowych

udziału młodzieży

w

życiu

i twórczych na terenie Gminy

Gminy Skwierzyna;

10) kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych i pomocy charytatywnej;

§ 5. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) współorganizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych;
2) koordynację i inspirację inicjatyw młodzieży z terenu Gminy Skwierzyna;
3) prowadzenie działalności promocyjnej na terenie Gminy Skwierzyna;
4) nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami
innych miastach i krajach;

młodzieżowymi istniejącymiw

5) aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznymregionu;
6) udział w pracach przygotowawczych oraz opiniowanie projektów
w Skwierzynie dotyczących szczególnie spraw młodzieży;

uchwał

Rady Miejskiej

7) wnioskowanie do organów gminy w celu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej,
dotyczącej spraw młodzieży i mogącej mieć znaczenie dla uczniów szkół z terenu gminy;
8) spotkania z władzami miejskimi, oświatowymi
w zakresie spraw dotyczących młodzieży;
9) delegowanie członków
i posiedzenia jej komisji;

Młodzieżowej

10) współorganizowanie imprez
11) współorganizowanie

organizacjami

społecznymi

Rady na sesje Rady Miejskiej wSkwierzynie

propagujących

szkoleń,

oraz

cele Młodzieżowej Rady;

seminariów i konferencji;

12) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej;
13) współpracę z samorządami uczniowskimi

szkół

z terenu gminy;

14) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia;
15) współorganizowanie przez ludzi
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wyłącznej właściwości Młodzieżowej

§ 6. Do

Rady

należy:

1) uchwalanie planu pracy Młodzieżowej Rady;
2) powoływanie komisji Młodzieżowej Rady i określanie ich

zadań;

3) wybór i odwoływanie Prezydium;
4) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu

członka Młodzieżowej Rady;

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach
Rady, w tym zajmowanie stanowisk.

należących

do kompetencji

Młodzieżowej

Rozdział 3.

Obrady i zasady działania

§ 7. Młodzieżowa Rada może obradować i podejmować
głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

uchwały zwykłą większością

§ 8. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w
że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 9. Młodzieżowa Rada

jawnym, chyba,

zwoływana

Przewodniczącego Młodzieżowej
później, niż7

posiedzenia Rady nie

głosowaniu

jest co najmniej raz na dwa miesiące przez
Rady. Przewodniczący powiadamia radnych o terminie
dni przed terminem sesji w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. 1. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady zwołuje Burmistrz Skwierzyny.
Odbywa się ono nie później niż 14 dni od ostatecznego terminu zgłoszenia radnych przez
szkoły.

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Młodzieżowej Rady otwiera najstarszy wiekiem
radny, przyjmuje ślubowanie oraz przeprowadza wybory Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady.
młodzieżowy

§ 11. Obradami

Młodzieżowej

Rady kieruje wybrany

Przewodniczący

lub w razie jego

nieobecnościWiceprzewodniczący.
Rozdział 4.

Radni Młodzieżowej Rady

§ 12. 1. Młodzieżowa Rada Miejska liczy 15 radnych szkół gminnych:
1) Zespół

Szkół

2) Liceum
3)

Technicznych im. S. Lema w Skwierzynie- 4 radnych,

Ogólnokształcące im.

L Sendler wSkwierzynie -4 radnych,

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.
w Skwierzynie - 4 radnych - uczniowie klas VI i starszych,

4)

Szkoła

5)

Społeczna Szkoła

Kornela

Makuszyńskiego

Podstawowa w Murzynowie - 2 radnych - uczniowie klas VI i starszych,
Podstawowa w Trzebiszewie - 1 radny - uczeń klasy VI i starszej.

2. Radnym może być uczeń uczęszczający do jednej z wyżej wymienionych szkół.
uczniowie zgłoszeni przez
podziałemmandatów w §12, ust. 1.

§ 13. 1. Radnymi

są

2.

samorządy

Harmonogram i regulamin wyborów do
zarządzenia Burmistrz Skwierzyny.
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Rady ustala w drodze
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3. W przypadku

wygaśnięcia

mandatu radnego Burmistrz Skwierzyny

zarządza

wybory

uzupełniające.

§ 14. Radny

Młodzieżowej

Rady ma prawo do:

1) wybierania i bycia wybieranym do organów Młodzieżowej Rady;
2) zgłaszania inicjatyw i postulatów;
3) składania

interpelacji
MłodzieżowejRady ;

4) uzyskiwania informacji

w sprawach
dotyczących

związanych

pracy

wynikających

lub

Młodzieżowej

z

działalności

Rady;

5) zwolnienia z zajęć lekcyjnych na czas trwania sesji Młodzieżowej Rady lub jej Komisji;
6) wnioskowania o uzupełnienie porządku obrad sesji Młodzieżowej Rady;
7) prowadzenia poza sesyjnej
Rady;

działalności

8) rezygnacji z pełnienia mandatu radnego

zgodnej z celami statutowymi

Młodzieżowej

Młodzieżowej

Rady.

§ 15. Radny ma obowiązek:
1) przestrzegania statutu Młodzieżowej Rady;
2) uczestniczenia w realizacji celów wyznaczonych przez

Młodzieżową Radę;

3) uczestniczenia wobradach Młodzieżowej Rady oraz w pracach przynajmniej jednej
Komisji, której jest członkiem;
4) brania udziału w szkoleniach organizowanych przez
5) informowania swoich

środowisk

Młodzieżową Radę;

szkolnych o działalności Młodzieżowej Rady;

6) przekazywania wniosków swoich wyborców na sesjach
w pracach Komisji.
Rozdział

Młodzieżowej

Rady oraz

5.

Tryb pracy Młodzieżowej Rady

§ 16. 1. Młodzieżowa Rada powołuje Komisje:
1) Sportu i Kultury;
2)

Samorządności;

3) doraźne.
2. Komisje

podlegają Młodzieżowej

Radzie.

3. Komisje przekładają plan pracy do zatwierdzenia
roczne sprawozdania z działalności.

Młodzieżowej

Radzie i składają jej

§ 17.1. Przewodniczący i/lub Wiceprzewodniczący wybierani są bezwzględną większością
głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 statutowej liczby radnych Młodzieżowej Rady
w głosowaniu tajnym.
2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości dokonuje się
drugiej tury wyborów z udziałem dwóch kandydatów (albo jednego, jeżeli jest tylko jeden
kandydat), którzy uzyskali największą liczbę głosów i nie wycofali swoich kandydatur.
Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
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§ 18. 1. 6 radnych ma prawo wystąpić z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego i/lub
z dotychczas pełnionej funkcji, przedstawiając uzasadnienie. Wniosek
zostaje przyjęty przez Młodzieżową Radę bezwzględną większością głosów, w głosowaniu
tajnym przy obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby radnych Młodzieżowej Rady.
Wiceprzewodniczącego

2. Po odrzuceniu wniosku ponowne jego
w terminie trzech miesięcy po głosowaniu.

złożenie

nie może

nastąpić wcześniej niż

§ 19. 1. Bezwzględna większość jest to liczba ważnie oddanych głosów
najmniej o jeden głos połowę statutowej liczby głosów w głosowaniu.
2.

Zwykła większość głosów

jest to liczba oddanych

głosów

"za"

przeważająca

co

przeważająca liczbę

głosów "przeciw".

§ 20. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady

należy:

1) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady;
2) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady;
3)

składanie

Radzie

4) kierowanie

sprawozdań

z działalności;

całokształtem działalności Młodzieżowej
szkoleń

5) organizowanie

Rady;

dla radnych;

6) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;
7) koordynacja działań Młodzieżowej Rady;
8) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy Młodzieżową Radą a Burmistrzem Skwierzyny,
Radą Miejską w Skwierzynie oraz poszczególnymi radnymi;
9) pośredniczenie pomiędzy Młodzieżową Radą a dyrekcjami i samorządami

§ 21. 1. Młodzieżowa Rada rozstrzyga w drodze
zadań Młodzieżowej Rady, o których mowa w §4.
2. Inicjatywa

uchwał

szkół.

wszystkie sprawy

uchwałodawcza przysługuje Przewodniczącemu

dotyczące

oraz grupie co najmniej

6 członków Młodzieżowej Rady.
3.

Uchwały Młodzieżowej

zwykłą

większością

Młodzieżowej

Rady, poza przypadkami przewidzianymi w statucie, zapadają
głosów w obecności co najmniej połowy aktualnego składu

Rady.

4. Uchwała Młodzieżowej Rady zawiera:
1) numer,

datę

uchwalenia i tytuł;

2) dokładną i jasno wyrażoną treść;
3)

określenie

organu, któremu przedstawia się uchwałę;

4) termin wejścia w życie.
5.

Uchwałę

podpisuje Przewodniczący lub

ewidencjonowane i przechowywane wraz z protokołami
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.
6.

Uchwały są

Wiceprzewodniczący Młodzieżowej
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Rozdział

6.

Finanse Młodzieżowej Rady

§ 22. Środki na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady pochodzą z budżetu
Gminy Skwierzyna.
Rada może nawiązywać współpracę z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Gminy Skwierzyna, w szczególności z mającymi podobne cele.

§ 23.

Młodzieżowa

Rozdział

Postanowienia

§ 24. Zmiany nnuejszego statutu dokonuje
w Skwierzynie.
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