UCHWA A NR XIV/145/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 stycznia 2008roku

w sprawie powo ania M odzie owej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu
Na podstawie art.5b. ust. 3. i art. 7. ust. 1. pkt. 17. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z pó niejszymi zamianami), Rada Miejska
uchwala, co nast puje:
§ 1.
W celu wspierania i upowszechniania idei samorz dowej powo uje si M odzie ow Rad
zwan dalej M odzie ow Rad .

Miejsk w Trzebnicy,

§ 2.
1.
2.
3.

M odzie owa Rada ma charakter konsultacyjny, w tym: opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy - w sprawach
dotycz cych m odzie y.
M odzie owa Rada sk ada si z - wybranych w demokratycznych wyborach - przedstawicieli m odzie y szkó
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonuj cych na terenie Gminy Trzebnica.
Siedzib M odzie owej Rady jest miasto Trzebnica.
§ 3.
Nadaje si M odzie owej Radzie Statut stanowi cy za cznik do niniejszej uchwa y.
§ 4.

1.
2.

Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnia – w ramach bud etu Gminy - finansowe wsparcie konkretnych dzia
odzie owej Rady.
Burmistrz Gminy ustanawia tak e opiekuna M odzie owej Rady.
§ 5.

1.
2.
3.

Obs ug administracyjn M odzie owej Rady zapewnia Biuro Rady Miejskiej.
Merytoryczny nadzór nad uchwa odawcz dzia alno ci M odzie owej Rady sprawuje Burmistrz Gminy.
Kontrol nad dzia alno ci finansow M odzie owej Rady sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
§ 6.

1.
2.

Tryb wyborów cz onków M odzie owej Rady okre la Statut.
Wybory do M odzie owej Rady I kadencji odb
si po up ywie 30 dni od wej cia w ycie niniejszej uchwa y.
§ 7.
Wykonanie uchwa y powierza si Burmistrzowi Gminy.
§ 8.
Uchwa a podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno skiego, a tak e - na tablicy
og osze Urz du Miejskiego w Trzebnicy oraz na tablicach og osze we wszystkich szko ach gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Trzebnica.
§ 9.
Uchwa a wchodzi w
Dolno skiego.

ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku Urz dowym Województwa

Przewodnicz cy
Rady Miejskiej
w Trzebnicy
(-) mgr Jan Darowski

Uzasadnienie

Rada Miejska w Trzebnicy - powo uj c niniejsz uchwa M odzie ow Rad Miejsk –
pragnie tym samym wspiera i upowszechnia samorz dno m odego pokolenia i zapewni mu
warunki umo liwiaj ce czynny udzia w kszta towaniu samorz dno ci lokalnej – w zakresie spraw
bezpo rednio dotycz cych m odzie y. Aktywne uczestnictwo m odych ludzi w decyzjach i
przedsi wzi ciach na szczeblu lokalnym jest niezb dne, je eli chcemy budowa spo ecze stwo
obywatelskie i bardziej demokratyczne. Wspieraj c i promuj c to uczestnictwo przyczyniamy si
tak e do spo ecznej integracji m odzie y, która zapewnia wi ksz skuteczno
w stawianiu czo a
nie tylko problemom rodowiska m odych, ale tak e - wyzwaniom wspó czesnego spo ecze stwa.

Za cznik
do uchwa y Nr XIV/145/08
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 stycznia 2008 r.

STATUT
odzie owej Rady Miejskiej w Trzebnicy

Rozdzia I
Postanowienia ogólne.
§ 1.
1. M odzie owa Rada Miejska w Trzebnicy, zwana dalej M odzie ow Rad , jest organem
samorz dowym uczniów gimnazjów oraz szkó podnagimnazjalnych funkcjonuj cych na
terenie Gminy Trzebnica – zwanych dalej szko ami.
2. M odzie owa Rada ma dla organów trzebnickiego samorz du gminnego charakter
konsultacyjny, w tym: opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy - w sprawach dotycz cych
odzie y.
3. M odzie owa Rada jest organem apolitycznym.
4. M odzie owa Rada Miejska liczy 24 radnych.
5. Kadencja M odzie owej Rady trwa 1 rok, licz c od dnia wyborów.
6. Siedzib M odzie owej Rady jest miasto Trzebnica.
7. Opiekuna M odzie owej Rady wyznacza Burmistrz Gminy Trzebnica.
Rozdzia II
Cele i sposoby ich realizacji.
§ 2.

1)
2)
3)
4)

Cele M odzie owej Rady Miejskiej w Trzebnicy:
rozwijanie i upowszechnianie idei samorz dowej w ród m odzie y,
kszta towanie postaw prospo ecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych,
dzia anie na rzecz ochrony praw i godno ci ucznia,
rozpoznawanie i reprezentowanie interesów m odzie y wobec instytucji publicznych oraz
pozarz dowych.
§ 3.

Sposoby realizacji celów:
1) wspó praca z Rad Miejsk w Trzebnicy, polegaj ca na opiniowaniu projektów uchwa
Rady reguluj cych sprawy maj ce wp yw na warunki rozwoju m odego pokolenia; jednak
opinie te nie b
wi
ce i niezb dne do podejmowania uchwa Rady Miejskiej w tych
sprawach,
2) delegowanie radnych na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej Komisji,
3) wyst powanie do Przewodnicz cego Rady Miejskiej, radnych oraz Burmistrza Gminy
Trzebnica z wnioskami o podj cie inicjatywy uchwa odawczej,
4) spotkania z w adzami samorz dowymi, o wiatowymi oraz organizacjami pozarz dowymi w
zakresie spraw bezpo rednio dotycz cych m odzie y,
5) wspó praca z samorz dami szkolnymi,
6) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw m odych ludzi,
7) organizowanie szkole , seminariów i konferencji,
8) podejmowanie dzia
propaguj cych cele M odzie owej Rady,
9) prowadzenie dzia alno ci informacyjno – doradczej,
10) nawi zywanie wspó pracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele
pokrywaj si z celami M odzie owej Rady.
§ 4.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Do wy cznej w ciwo ci M odzie owej Rady nale y:
uchwalanie regulaminu i programu dzia ania M odzie owej Rady,
powo ywanie komisji M odzie owej Rady i okre lanie ich zada ,
wybór i odwo ywanie cz onków prezydium, komisji rewizyjnej i cz onków sta ych komisji
problemowych,
stwierdzanie wyga ni cia mandatu cz onka M odzie owej Rady,
przyjmowanie sprawozda z dzia alno ci radnych sprawuj cych funkcje powierzone przez
odzie ow Rad ,
podejmowanie uchwa w innych sprawach nale cych do kompetencji M odzie owej Rady,
zg aszanie wniosków i postulatów.
§ 5.

1.

rodki zapewniaj ce realizacj celów statutowych pochodz z wyodr bnionej dla potrzeb
Rady cz ci bud etu Gminy. Rada mo e równie stara si o rodki z innych róde .
2. Kontrol nad dzia alno ci finansow M odzie owej Rady sprawuje Rada Miejska – za
po rednictwem Komisji Rewizyjnej.
Rozdzia III
Radni M odzie owej Rady
§ 6.
1. Radnym M odzie owej Rady mo e zosta
ucze
szko y gimnazjalnej lub
ponadgimnazjalnej funkcjonuj cej na terenie Gminy Trzebnica, wybrany zgodnie z
postanowieniami Statutu dotycz cymi wyborów.
2. Radni s przedstawicielami spo eczno ci uczniowskiej szko y, w której zostali wybrani, ale
nie s zwi zani instrukcjami swoich wyborców.
3. Podstaw dzia ania radnych jest praca spo eczna.
4. Kadencja radnych ko czy si wraz z ko cem kadencji M odzie owej Rady oraz w
momencie zmiany lub uko czenia szko y.
§ 7.
Radny ma prawo:
1) wybiera i by wybieranym do organów M odzie owej Rady,
2) uczestniczy z g osem stanowi cym w sesjach M odzie owej Rady,
3) uczestniczy w pracach komisji M odzie owej Rady,
4) zg asza projekty uchwa ,
5) zabiera g os w dyskusjach,
6) sk ada interpelacje i zapytania do Przewodnicz cego M odzie owej Rady,
7) zg asza wnioski, postulaty i inicjatywy,
8) bra udzia we wszystkich przedsi wzi ciach M odzie owej Rady,
9) bra udzia w charakterze obserwatora - w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisji,
10) do uzyskania ka dej informacji dotycz cej prac M odzie owej Rady,
11) do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz zrzeczenia si mandatu w czasie trwania
kadencji.
§ 8.

1)
2)
3)
4)

Radny ma obowi zek:
przestrzegania Statutu i uchwa M odzie owej Rady,
dba o dobre imi M odzie owej Rady,
godnie reprezentowa spo eczno uczniowsk , której jest przedstawicielem,
udzia u w realizacji celów M odzie owej Rady,

5) uczestniczenia w sesjach M odzie owej Rady, w zebraniach roboczych oraz w pracy
organów M odzie owej Rady, do których zosta wybrany,
6) informowania swoich wyborców o dzia alno ci M odzie owej Rady,
7) przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach M odzie owej Rady,
8) przed enia Prezydium M odzie owej Rady usprawiedliwienia - w razie nieobecno ci na
posiedzeniu M odzie owej Rady, w terminie nie d szym ni 7 dni,
9) powiadomienia Przewodnicz cego M odzie owej Rady o zmianie miejsca nauki i
zamieszkania.
§ 9.
Wyga ni cie mandatu przed up ywem kadencji nast puje na skutek:
zrzeczenia si mandatu radnego,
odwo ania przez M odzie ow Rad ,
utraty praw ucznia,
skazania prawomocnym wyrokiem s du za przest pstwo umy lne lub prawomocnego
orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego radnego rodka wychowawczego b
rodka poprawczego,
5) uko czenia szko y, z której dany radny kandydowa ,
6) mierci radnego.
1)
2)
3)
4)

§ 10.
1. Zrzeczenie si mandatu radnego nast puje na skutek pisemnej rezygnacji z onej na r ce
Przewodnicz cego M odzie owej Rady.
2. Na wniosek Przewodnicz cego, Prezydium, grupy co najmniej pi ciu radnych lub Komisji
Rewizyjnej – M odzie owa Rada mo e podj uchwa wi kszo ci 2/3 g osów o odwo aniu
radnego na podstawie co najmniej jednego z poni szych powodów:
1) nieusprawiedliwienia nieobecno ci na co najmniej trzech kolejnych sesjach M odzie owej
Rady,
2) nieprzestrzegania Statutu lub ra cego naruszania prawa i ogólnie przyj tych zasad
wspó ycia spo ecznego,
3) prowadzenia na forum M odzie owej Rady agitacji na rzecz okre lonego ugrupowania
politycznego.
§ 11.
W przypadku wyga ni cia mandatu uzupe nia si sk ad M odzie owej Rady o ucznia, który
w wyborach do M odzie owej Rady uzyska kolejno najwi ksz liczb g osów w szkole, do
której ucz szcza radny ( z pomini ciem osób ko cz cych szko
w danym roku
kalendarzowym).

Rozdzia IV
Organy M odzie owej Rady.
§ 12.
odzie owa Rada wybiera – w obecno ci co najmniej po owy statutowego sk adu radnych,
w g osowaniu tajnym - nast puj ce organy:
1) Przewodnicz cego Rady M odzie owej,

2) Prezydium M odzie owej Rady,
3) Komisj Rewizyjn .
§ 13.
1.
2.
1)
2)

Prezydium M odzie owej Rady, zwane dalej „Prezydium” jest organem wykonawczym.
W sk ad Prezydium wchodz :
Przewodnicz cy M odzie owej Rady, wybierany wi kszo ci 2/3 g osów,
dwóch wiceprzewodnicz cych, sekretarz i skarbnik – wybierani zwyk wi kszo ci g osów.
§ 14.

1. M odzie owa Rada - na wniosek co najmniej ¼ swego sk adu – mo e odwo
Prezydium lub ca e Prezydium.
2. Odwo anie mo e by dokonane w tym samym trybie, w jakim dany cz onek zosta
uprzednio wybrany.
3. Cz onkostwo w Prezydium mo e równie usta na skutek dobrowolnej rezygnacji,
wyra onej na pi mie skierowanym do Przewodnicz cego lub do Prezydium.

cz onka

§ 15.
Do zada Prezydium w szczególno ci nale y:
1) opracowanie planu pracy Prezydium,
2) reprezentowanie M odzie owej Rady i dzia anie w jej imieniu,
3) przedstawianie Radzie Miejskiej w Trzebnicy problemów rodowiska m odzie y, których
rozwi zanie przekracza jej mo liwo ci,
4) organizowanie prac M odzie owej Rady, inicjowanie dzia ,
5) ustalanie terminów posiedze M odzie owej Rady, porz dku obrad oraz sporz dzanie listy
obecno ci radnych,
6) przygotowanie projektów uchwa ,
7) realizacja uchwa M odzie owej Rady,
8) opracowywanie planów dochodów i wydatków finansowych na realizacj podejmowanych
zada , pozyskiwanie dodatkowych rodków finansowych,
9) przedk adanie M odzie owej Radzie do zatwierdzenia pó rocznego i rocznego
sprawozdania z dzia alno ci merytorycznej i finansowej,
10) informowanie mediów lokalnych o dzia alno ci M odzie owej Rady.
11) prowadzenie biura, dokumentacji i korespondencji M odzie owej Rady.
§ 16.
1. Do kompetencji Przewodnicz cego Rady nale y:
1) kierowanie bie cymi sprawami M odzie owej Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz
reprezentowanie M odzie owej Rady na zewn trz,
2) zwo ywanie sesji M odzie owej Rady i przewodniczenie obradom,
3) podpisywanie uchwa , opinii i stanowisk M odzie owej Rady,
4) sk adanie Radzie Miejskiej w Trzebnicy pó rocznych i rocznych sprawozda z pracy
odzie owej Rady,
2. W razie nieobecno ci Przewodnicz cego M odzie owej Rady – jego kompetencje
przejmuje Wiceprzewodnicz cy starszy wiekiem, chyba e Przewodnicz cy pisemnie
postanowi inaczej.
§ 17.
Do kompetencji Sekretarza M odzie owej Rady nale y w szczególno ci:
1) prowadzenie dokumentacji M odzie owej Rady,
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania M odzie owej Rady i jej organów oraz
odpowiedniego przep ywu informacji,
3) sk adanie M odzie owej Radzie sprawozda z dzia alno ci Prezydium,
4) sporz dzanie protoko ów sesji M odzie owej Rady i posiedze Prezydium,

5) nadzorowanie oficjalnej strony internetowej M odzie owej Rady.
§ 18.
Do kompetencji i zada Skarbnika M odzie owej Rady nale y:
1) opracowanie planu finansowego M odzie owej Rady,
2) prowadzenie dokumentacji zwi zanej z finansow stron funkcjonowania M odzie owej
Rady,
3) sk adanie M odzie owej Radzie kwartalnych sprawozda finansowych, informuj cych o
realizacji bud etu.
§ 19.
1. Dla sta ego kontrolowania ca okszta tu dzia alno ci Prezydium - M odzie owa Rada
powo uje Komisj Rewizyjn , zwyk wi kszo ci g osów. Cz onkiem Komisji nie mo e by
cz onek Prezydium.
2. W sk ad Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych.
3. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera swego Przewodnicz cego,
wiceprzewodnicz cego oraz sekretarza.
4. Komisj Rewizyjn mo na odwo
na wniosek Prezydium lub 1/4 cz onków M odzie owej
Rady w tym samym trybie, w jakim zosta a powo ana.
§ 20.
Do zada Komisji Rewizyjnej nale y w szczególno ci:
1) kontrola przestrzegania Statutu, wykonywania uchwa M odzie owej Rady,
2) opiniowanie wykonania bud etu M odzie owej Rady,
3) wyst powanie z wnioskiem do M odzie owej Rady w sprawie przyj cia lub nieprzyj cia
sprawozdania finansowego Prezydium – raz na 6 miesi cy
4) wykonywanie innych zada zleconych przez M odzie ow Rad w zakresie kontroli,
5) opiniowanie wniosku 1/4 sk adu M odzie owej Rady o odwo anie cz onka Prezydium lub
ca ego Prezydium,
6) opiniowanie wniosku o odwo anie radnego.
§ 21.
1. M odzie owa Rada mo e powo ywa ze swojego grona sta e i dora ne komisje, ustalaj c
przedmiot ich dzia ania oraz sk ad osobowy.
2. Komisje wybieraj ze swojego grona przewodnicz cego i sekretarza.
3. Komisje przedk adaj M odzie owej Radzie plan pracy i roczne sprawozdania ze swej
dzia alno ci.
4. W posiedzeniach komisji mog uczestniczy , bez prawa g osowania, radni nieb
cy
cz onkami komisji oraz osoby spoza M odzie owej Rady, zaproszone przez
przewodnicz cego Komisji.
§ 22.
Obs ug administracyjn M odzie owej Rady zapewnia Biuro Rady Miejskiej.
§ 23.
Nadzór nad uchwa odawcz dzia alno ci M odzie owej Rady – sprawuje Burmistrz.

Rozdzia V
Sesje M odzie owej Rady

§ 24.
1. M odzie owa Rada odbywa sesje, w czasie których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa
sprawy nale ce do jej kompetencji, okre lone w niniejszym Statucie.
2. Sesje odbywaj si w liczbie niezb dnej do wype niania zada M odzie owej Rady, nie
rzadziej jednak ni raz na kwarta . W okresie wakacji oraz ferii zimowych nie zwo uje si
sesji oraz posiedze komisji.
3. Pierwsz sesj I kadencji M odzie owej Rady zwo uje i prowadzi najstarszy wiekiem radny.
4. Pierwsz sesj kolejnych kadencji M odzie owej Rady zwo uje i prowadzi Przewodnicz cy
ust puj cej kadencji M odzie owej Rady.
5. Pierwsz sesj M odzie owej Rady ka dej kadencji zwo uje si w ci gu 14. dni od daty
og oszenia wyników wyborczych przez Komisj Wyborcz .
§ 25.
1. Sesje nadzwyczajne zwo ywane s na wniosek Prezydium lub co najmniej 1/4 ogólnej
liczby radnych - w ci gu 7 dni od daty z enia wniosku.
2. Sesje nadzwyczajne po wi cone s sprawom pilnym, wymagaj cym niezw ocznego
rozstrzygni cia. Przewodnicz cy niezw ocznie powiadamia radnych o terminie i projekcie
porz dku obrad sesji. Je li o w/w sprawach powiadamia si w czasie sesji Rady obecnych radnych uwa a si za powiadomionych.
3. Sesja nadzwyczajna Rady mo e mie charakter uroczysty, wi za si z obchodami wi t
oraz wa nych wydarze - z historii pa stwa lub Gminy.
§ 26.
1. Sesje zwo uje Przewodnicz cy Rady, ustalaj c - w porozumieniu z Burmistrzem Gminy ich miejsce, dzie i godzin . Przewodnicz cy ustala te list go ci zaproszonych na sesj .
2. O sesji powiadamia si radnych najpó niej na 7 dni przed wyznaczonym terminem wysy aj c zawiadomienia, projekt porz dku obrad oraz w miar mo liwo ci – projekty
uchwa i inne niezb dne materia y zwi zane z przedmiotem sesji.
3. O sesji powiadamia si w trybie przewidzianym w ust. 2. tak e Burmistrza Gminy.
4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, M odzie owa Rada mo e podj
uchwa o odroczeniu sesji, wyznaczaj c nowy termin odbycia.
5. Warunki, o których mowa w ust. 2, nie dotycz sesji zwo ywanych w trybie nadzwyczajnym.
§ 27.
Posiedzenia M odzie owej Rady s
jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad
Przewodnicz cy Rady podaje do wiadomo ci publicznej w sposób zwyczajowo przyj ty.
§ 28.
Otwarcie sesji nast puje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz cego formu y "Otwieram
sesj M odzie owej Rady Trzebnicy".

§ 29.
1. Na pocz tku sesji Przewodnicz cy stwierdza quorum (obecno co najmniej po owy sk adu
radnych) - na podstawie listy obecno ci radnych - i w razie jego braku wyznacza nowy
termin sesji, zamyka obrady, polecaj c jednocze nie odnotowanie w protokole przyczyn, w
zwi zku z którymi sesja si nie odby a.
2. Po stwierdzeniu, e M odzie owa Rada mo e prawomocnie obradowa – Przewodnicz cy
przedstawia do uchwalenia projekt porz dku obrad oraz przyjmuje wnioski w tej sprawie

i wnioski o charakterze formalnym.
3. Przedmiotem wniosków o charakterze formalnym mog by w szczególno ci sprawy
dotycz ce:
odroczenia dyskusji i skre lenia danego tematu z porz dku obrad, zako czenia dyskusji
i przyst pienia do podj cia uchwa y,
zamkni cia listy mówców,
stwierdzenia quorum,
naruszenia Statutu w toku prac M odzie owej Rady.
4. Przewodnicz cy poddaje wniosek o charakterze formalnym pod g osowanie. M odzie owa
Rada decyduje w tych sprawach zwyk wi kszo ci g osów w g osowaniu jawnym.
§ 30.
1.
2.
1)
2)

Sprawy b
ce przedmiotem obrad M odzie owa Rada rozstrzyga si w drodze uchwa .
Uchwa y maj posta odr bnych dokumentów z wyj tkiem:
uchwa o charakterze proceduralnym,
uchwa podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozda lub informacji zwi zanych z
realizacj uchwa M odzie owej Rady.
§ 31.

1.
1)
2)
3)
2.

Z inicjatyw podj cia uchwa y mog wyst powa :
Przewodnicz cy M odzie owej Rady,
Prezydium M odzie owej Rady,
grupa co najmniej 5 radnych.
Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwa odawczej mog wyst powa do podmiotów
wymienionych w ust. 1 samorz dy uczniowskie szkó i inne apolityczne reprezentacje
odzie y.
§ 32.

1. Wnioski w sprawie podj cia uchwa y przez M odzie ow Rad , a tak e projekty uchwa
przedstawia M odzie owej Radzie wraz z uzasadnieniem Przewodnicz cy Rady.
2. Je li inicjatywa podj cia uchwa y lub konkretny projekt zosta y zg oszone w trakcie obrad
sesji, M odzie owa Rada mo e przyst pi do jego uchwalenia b
odes
go do
opracowania przez Prezydium.
3. Projekt uchwa y powinien zawiera przede wszystkim:
dat i tytu uchwa y,
podstaw prawn uzasadniaj
podj cie uchwa y,
merytoryczn tre ,
tryb wykonania,
uzasadnienie.
§ 33.
1. Uchwa y opatruje si numerem wyra aj cym kolejny nr sesji, kolejny nr uchwa y oraz
dwoma ostatnimi cyframi roku jej podj cia. Kolejny nr sesji pisze si cyfr rzymsk , za
kolejny nr podj tej uchwa y i ostatnie cyfry roku - cyframi arabskimi.
2. Uchwa y M odzie owej Rady podpisuje przewodnicz cy.
3. Orygina y uchwa ewidencjonuje i przechowuje - wraz z protoko em sesji - Sekretarz.
§ 34.
odzie owa Rada podejmuje uchwa y w g osowaniu jawnym - zwyk
chyba e Statut stanowi inaczej.
§ 35.
1. Zwyk a wi kszo
opowiedzia o si

wi kszo ci g osów,

g osów oznacza, e na prawomocnie obraduj cej sesji "za" projektem
wi cej radnych ni "przeciw" projektowi uchwa y. Nie bierze si pod

uwag liczby g osów „wstrzymuj cych si ”.
2. Bezwzgl dna wi kszo g osów oznacza, e na prawomocnie obraduj cej sesji wi cej ni
po owa radnych opowiedzia a si "za" projektem uchwa y.
§ 36.
1. W g osowaniu jawnym radni g osuj przez podniesienie r ki. Za g osy oddane uznaje si
osy "za", "przeciw" oraz " wstrzymuj ce si ".
2. W g osowaniu tajnym radni g osuj kartkami opatrzonymi piecz ci M odzie owej Rady. Za
osy oddane uznaje si kartki, na których radni g osowali w sposób zgodny z ustalonymi
zasadami.
3. G osowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna, powo ana na sesji spo ród
radnych.
4. Wyniki g osowania zawsze odnotowuje si w protokole sesji.
§ 37.
1. W przypadku ka dej sesji, z wyj tkiem sesji uroczystych i nadzwyczajnych,
przewiduje si zg oszenie pisemnych interpelacji przez radnych.
2. Radni sk adaj interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem jest
Przewodnicz cy M odzie owej Rady. Interpelacje musz zawiera przedstawienie stanu
faktycznego b
cego ich przedmiotem oraz wynikaj ce ze pytania.
1. W miar mo liwo ci Przewodnicz cy udziela odpowiedzi na interpelacje w czasie
sesji lub pisemnie w ci gu 14 dni - w zale no ci od ich charakteru.
2. W porz dku obrad ka dej sesji, z wyj tkiem uroczystych, przewiduje si równie wolne
osy i zapytania, sk adane przez m odzie Gminy Trzebnica - w formie trybuny
obywatelskiej. Przez "wolne g osy" nale y rozumie : uwagi, spostrze enia, propozycje,
pomys y dotycz ce funkcjonowania M odzie owej Rady i stanowi ce ofert zg aszaj cego
do wykorzystania przez M odzie ow Rad .
§ 38.
1. Przewodnicz cy prowadzi obrady wed ug uchwalonego przez Rad porz dku, przy czym w
uzasadnionych przypadkach mo e za zgod Rady dokonywa zmian w kolejno ci realizacji
jego poszczególnych punktów.
2. Przewodnicz cy udziela g osu radnym wed ug kolejno ci zg osze , w uzasadnionych
przypadkach mo e udzieli g osu poza kolejno ci .
3. Przewodnicz cy mo e udzieli g osu osobom nieb
cym radnymi po uprzednim
zg oszeniu si tych osób do listy mówców.
4. List mówców prowadzi Sekretarz M odzie owej Rady.
§ 39.
1. Przewodnicz cy czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem w ciwego porz dku
obrad - w tym: odno nie wyst pie radnych i innych osób na sesji.
2. Przewodnicz cy mo e czyni uwagi dotycz ce tematu, formy i czasu trwania wyst pie na
sesji. Ma prawo odebra g os, polecaj c odnotowanie tego faktu w protokole sesji.
3. Przewodnicz cy mo e nakaza opuszczenie sali obrad przez osoby spoza M odzie owej
Rady, które swoim zachowaniem lub wyst pieniem zak ócaj porz dek b
uchybiaj
powadze sesji.
§ 40.
Po wyczerpaniu porz dku obrad Przewodnicz cy ko czy sesj , wypowiadaj c formu
"Zamykam Sesj M odzie owej Rady Trzebnicy".

§ 41.
1. Z ka dej sesji Sekretarz M odzie owej Rady sporz dza protokó , b
cy urz dowym
zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez M odzie ow Rad rozstrzygni . Do
protoko u do cza si list obecno ci oraz teksty podj tych uchwa i z onych interpelacji.
2. Protoko y sesji s wyk adane do wgl du w Biurze Rady Miejskiej w terminie 14 dni od
zako czenia sesji.
3. Protokó ka dej sesji wyk ada si tak e do wgl du i ewentualnych uzupe nie na nast pnej
sesji.
4. Wnioski w sprawach poprawek i uzupe nie protoko u sk ada si Przewodnicz cemu
odzie owej Rady. Radni, których wnioski nie zosta y uwzgl dnione, mog przedstawi je
na sesji do rozstrzygni cia M odzie owej Rady.

Dzia alno

Rozdzia VI
konsultacyjna M odzie owej Rady

§ 42.
1. M odzie owa Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Gminy
Trzebnica opinii we wszystkich sprawach dotycz cych m odzie y.
2. Opini , w sprawach okre lonych w ust. 1 M odzie owa Rada mo e wydawa z w asnej
inicjatywy w formie przyj tego przez Rad stanowiska.
3. Zainteresowany organ Gminy Trzebnica lub Rady Miejskiej mo e zwróci si do
odzie owej Rady z pro
o wydanie opinii w danej sprawie, okre laj c termin jej
wydania, nie krótszy jednak ni 10 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie
uwa a si za rezygnacj z prawa jej wyra enia.
4. Opinie o których mowa w punkcie 1, 2, 3 nie s wi
ce.
5. M odzie owa Rada ma prawo do otrzymywania przed ka
sesj Rady Miejskiej w
Trzebnicy projektu porz dku obrad wraz z projektami uchwa , a tak e - terminarza
posiedze sta ych Komisji Rady Miejskiej.
Rozdzia VII
Praca w M odzie owej Radzie osób spoza jej sk adu
§ 43.
1. M odzie owa Rada do realizacji swoich zada mo e anga owa uczniów spoza jej sk adu,
- na zasadzie dobrowolno ci. Uczniowie ci nie maj prawa g osu stanowi cego.
2. Zasady wspó pracy mi dzy M odzie ow Rad a osobami wymienionymi w ust pie 1.
okre la uchwa a Rady.

Rozdzia VIII
Zasady i tryb wyboru cz onków M odzie owej Rady

§ 44.
1. Pierwsze wybory do M odzie owej Rady zarz dza Burmistrz Gminy Trzebnica.
2. Zarz dzenie okre la termin wyborów oraz zasady i tryb wyboru cz onków M odzie owej

Rady Miejskiej I kadencji. B dzie ono opublikowane na tablicy og osze Urz du Miejskiego
w Trzebnicy oraz na stronie BIP-u, a tak e – na tablicach og osze we wszystkich szko ach.
3. Kolejne wybory organizuje M odzie owa Rada ko cz ca kadencj .
§ 45.
1. Okr gami Wyborczymi s
poszczególne szko y gimnazjalne oraz zespo y szkó
ponadgimnazjalnych znajduj ce si na terenie Gminy Trzebnica. Wykaz okr gów znajduje
si w za czniku nr 1 do Statutu M odzie owej Rady Miejskiej w Trzebnicy.
2. Ka dej szkole przys uguj 4 mandaty.
§ 46.
1. W celu przeprowadzenia wyborów do M odzie owej Rady kolejnej kadencji ust puj ca
odzie owa Rada wybiera Komisj Wyborcz , zwan dalej „Komisj ” - sk adaj
si z
sze ciu osób. Komisja wybiera ze swojego sk adu Przewodnicz cego i sekretarza.
2. W sk ad Komisji nie mo e wchodzi osoba kandyduj ca do M odzie owej Rady.
3. Komisja Wyborcza zarz dza wybory do M odzie owej Rady kolejnej kadencji w terminie
minimum 3. tygodni przed up ywem kadencji.
§ 47.
1. Komisja Wyborcza powo uje w poszczególnych szko ach Okr gowe Komisje Wyborcze. W
sk ad tych Komisji wchodzi czterech cz onków: dwóch przedstawicieli samorz du
uczniowskiego i jeden nauczyciel danej szko y oraz przedstawiciel M odzie owej Rady.
Ka da Okr gowa Komisja wybiera ze swojego sk adu Przewodnicz cego i Sekretarza.
2. Cz onkiem Okr gowej Komisji nie mo e by ucze kandyduj cy do M odzie owej Rady.
§ 48.
Czynne i bierne prawo wyborcze ma ucze , korzystaj cy z pe ni praw ucznia.
§ 49.

1)
2)
3)
4)

Wybory do M odzie owej Rady s :
Równe (ka demu wyborcy przys uguje 1 g os),
Bezpo rednie (g osowa mo na tylko osobi cie),
tajne,
wi kszo ciowe (mandat radnego zdobywaj osoby, które uzyska y najwi ksze poparcie).
§ 50.
Radnym M odzie owej Rady mo e zosta osoba niepozbawiona praw ucznia, niekarana
downie, ucz szczaj ca w trybie dziennym do szko y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
znajduj cej si na terenie Gminy Trzebnica, nieko cz ca szko y w roku wyborów.

§ 51.
Kandydatów na radnych mog zg asza :
poszczególne klasy (ka da klasa mo e zg osi jednego kandydata),
sam kandydat, je li zbierze minimum 50 podpisów z poparciem.
§ 52.

1. Listy osób popieraj cych kandydata musz zawiera imi , nazwisko, klas osoby
popieraj cej oraz w asnor czny podpis. Powinny by uwiarygodnione piecz tk i podpisem
dyrektora szko y. Wzór listy osób popieraj cych kandydatur stanowi za cznik nr 2 do
niniejszego Statutu.
2. Listy te powinny zosta z one przez Okr gowe Komisje Wyborcze w Komisji Wyborczej
odzie owej Rady Miejskiej - w ci gu 14 dni od daty pisemnego poinformowania szkó
o wyborach.
3. Na podstawie list osób popieraj cych Komisja Wyborcza w ci gu 5 dni od daty ich
wp yni cia ustala liczb osób uprawnionych do kandydowania. List
wszystkich
kandydatów podaje si do publicznej wiadomo ci w formie obwieszczenia.
§ 53.
1. Kampania wyborcza rozpoczyna si z dniem og oszenia terminu wyborów przez Komisj
Wyborcz .
2. W dniu wyborów prowadzenie agitacji jest zabronione.
§ 54.
1. Termin wyborów wyznacza Komisja Wyborcza.
2. Za organizacj i przeprowadzenie wyborów w poszczególnych okr gach odpowiedzialne
Okr gowe Komisje Wyborcze.
§ 55.
1. G osuj cy otrzymuje od Okr gowej Komisji Wyborczej jedn kart do g osowania
ostemplowan piecz tk szko y.
2. G osuj cy stawia znak „X” w kratce obok nazwisk kandydatów, których popiera. Mo e w ten
sposób zag osowa maksymalnie na czterech kandydatów.
3. Karty do g osowania wrzuca si do urny wyborczej.
4. Karty z pustymi kratkami (bez znaku „X”) obok wszystkich nazwisk kandydatów oraz karty
ze znakiem „X” przy wi cej ni czterech nazwiskach – s niewa ne.
§ 56.
1. Mandat radnego otrzymuj w ka dym Okr gu Wyborczym 4 osoby, które uzyska y
najwi ksz liczb g osów.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów - w danym Okr gu Wyborczym - równej ilo ci
osów, powoduj cej przekroczenie limitu mandatów - w tym samym dniu zarz dza si
powtórne g osowanie.
3. Na kartach g osowania umieszcza si wówczas tylko nazwiska kandydatów, którzy uzyskali
równ ilo g osów.
§ 57.
1.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
3.

Niezw ocznie po wyborach Okr gowa Komisja Wyborcza przyst puje do liczenia g osów.
Z przeprowadzonego g osowania sporz dza protokó , który powinien zawiera :
liczb osób uprawnionych do g osowania,
liczb i procent g osuj cych,
liczb wydanych kart do g osowania,
liczb wa nych i niewa nych kart do g osowania,
liczb g osów oddanych na poszczególnych kandydatów,
nazwiska i imiona osób wybranych na radnych.
Protokó dwóch egzemplarzach podpisuj wszyscy cz onkowie Okr gowej Komisji
Wyborczej i podaj wyniki g osowania do wiadomo ci wyborców, w sposób zwyczajowo
przyj ty w danym Okr gu Wyborczym.
4. Jeden egzemplarz protoko u przekazuje si Komisji Wyborczej – w dniu wyborów.

§ 58.
W ci gu siedmiu dni po wyborach Komisja Wyborcza – na podstawie protoko ów
Okr gowych Komisji Wyborczych – og asza wyniki wyborów – na tablicy og osze oraz na
stronie BIP-u Urz du Miejskiego w Trzebnicy. Decyzja Komisji Wyborczej wchodzi w ycie z
dniem jej og oszenia.
§ 59.
W przypadku gdy Okr g Wyborczy nie jest reprezentowany przez okre lon w Statucie
odzie owej Rady liczb radnych, Komisja Wyborcza mo e og osi wybory uzupe niaj ce – na
zasadach okre lonych w przyj tym trybie wyborczym.

Rozdzia IX
Postanowienia ko cowe
§ 60.

1)
2)
3)
4)

Prawo zg aszania projektów zmian Statutu posiada:
Rada Miejska w Trzebnicy,
Przewodnicz cy M odzie owej Rady,
dwóch Cz onków Prezydium M odzie owej Rady,
grupa co najmniej 5 Radnych M odzie owej Rady Miejskiej.
§ 61.
Zmiany Statutu dokonywane s w trybie jego nadania.
§ 62.
Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia.

Za cznik nr 1 do Statutu
odzie owej Rady Miejskiej
w Trzebnicy

Wykaz obwodów wyborczych w Gminie Trzebnica

w wyborach do M odzie owej Rady Miejskiej

Lp.

1

Szko a

Numer
obwodu
wyborczego

Liczba wybieranych
radnych

1

4

Gimnazjum Nr 1
Trzebnica, ul. w. Jadwigi 10

2

Powiatowe Gimnazjum Sportowo – J zykowe
Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17

2

4

3

Liceum Ogólnokszta ce
Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17

3

4

4

Powiatowy Zespó Szkó Nr 2
Trzebnica, ul. eromskiego 25

4

4

5

4

6

4

5
6

Gimnazjum w Uje

cu Wielkim

Specjalny O rodek Szkolno – Wychowawczy
Trzebnica, ul. Nowa 1

Za cznik nr 2 do Statutu
M odzie owej Rady Miejskiej
w Trzebnicy
WZÓR
listy osób popieraj cych kandydatur
..........................
(imi )

................................
(nazwisko)

na Radn /Radnego w wyborach do M odzie owej Rady Miejskiej
ze szko y: ...................................................

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Imi i nazwisko
osoby popieraj cej kandydata

Klasa

Podpis

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

(data)

(podpis kandydata)

-------------------------------------(piecz tka z podpisem dyrektora szko y)

