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'. z dnia .................. .. 2021 r.
‘"""'"”""'”""ii'fi'féY1'i':{i*af§§'_1TET1-{V231:; W sprawie utvvorzenia Mlodzieiowej Rady Miasta Gliwice

Na podstawie art. 5b, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.pOZ‘7]3Z . . .pozn zm.) na wnlosek Prezydenta Mlasta, z 1n1c]atywy M%odz1eZowej Rady Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1.W uchwale Rady Miejskiej wGliwicach nr XXXIX/926/2002 zdnia 10lipca 2002 r. wsprawie
utworzenia M%odzieZowej Rady Miasta, zeflgcznikowi nr lnadaje sie; brzmienie jak wza%qczniku nr 1 do
niniejszej uchwa%y.

§ 2. Wykonanie uchwa%y pgwierza sis; Prezydentowi Miasta Gliwice.
§ 3. Uchwa} wchodzi w Zycie z dniem podj¢cia.
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Zaiqcznik Nr 1 do uchwaiy Nr

Rady Miasta Gliwice

Z dnia .................. .. 2021 r.

I. Postanowienia ogélne
§1. Statut okresla zasady dziaiania, cele izadania Miodzieiowej Rady Miasta Gliwice zwanej dalej

,,Rada,”. '
§2. 1. Rada jest organem samorzqdowym miodzieiy miasta Gliwice. Rada ma charakter wnioskodawczy

i opiniotwérczy.
2. Rada nie posiada osobowosci prawnej.
§3.Rada jest organem bezpartyjnym. Wszelkie préby politycznego oddzialywania ktéregokolwiek

z radnych na innych sq zabronione.
§ 4. Kadencja Rady trwa rok, liczgc 0d dnia wyboréw.
§ 5. C0 rok wybierana jest poiowa radnych. Radny wybierany jest na dwie kadencje.
§ 6. Siedzibq Rady jest miasto Gliwice. Rada dziaia na terenie Miasta Gliwice
§ 7. Podstawq dziaialnosci Rady jest praca spoieczna Radnych, wybieranych zgodnie z Ordynacjq

Wyborczq do Miodziezowej Rady Miasta Gliwice, stanowiqca, zaiqcznik do niniejszego Statutu.
§ 8. 1. Nie mozna byé réwnoczesnie Radnym Rady Miasta Gliwice i Radnym Miodzieiowej Rady Miasta.
2. Radny Miodziezowej Rady Miasta Gliwice wybrany na Radnego Rady Miejskiej wGliwicach

zobowiqzany jest w ciqgu 14 dni zrzec sie jednego z mandatéw.
II. Cele i srodki dzialania

§ 9. Celem dzialalnosci Rady jest: '
a. stanie na straiy wolnosci zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie 0 Systemie

Oswiaty oraz Europejskiej Konwencji Praw Cziowieka i Konwencji Praw Dziecka,
b. inicj owanie, wspieranie i koordynowanie S211T1OI'Z2}dOW€j dzialalnosci miodzieiy,
0. poéredniczenie w kontaktach uczniéw z wiadzami samorzqdowymi i oéwiatowymi,
d. reprezentowanie intereséw miodzieiy miasta Gliwice wobec instytucji rzqdowych, samorzqdowych

i pozarzqdowych,
e. zapewnienie moiliwosci uczestniczenia miodzieiy w procesie podejmowania decyzji bezposrednio jej

dotyczqcych,
f. promocja Rady.

§ 10. Rada realizuje cele poprzez:
a. reprezentowanie mlodziezy szkéi ponadpodstawowych, ktérych przedstawiciele zasiadaje} w Radzie,
b. wspélprace zwladzami miejskimi, oswiatowymi oraz wybranymi organizacjami wzakresie spraw

bezposrednio dotyczqcych mlodzieiy,
c. opiniowanie ikonsultowanie przedsiewzieé wiadz miejskich ioswiatowych oraz innych podmiotéw

prawnych w dziedzinie problematyki miodziezowej,
d. wspéiprace z organizacjami dzialajzjcymi na rzecz mlodzieiy, '
e. wspieranie iorganizowanie iycia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego wsrodowiskach

miodzieiowych,
f. stanie na straiy przestrzegania praw Cziowieka oraz praw Ucznia, w przypadku gdy pokrzywdzonym

jest przedstawiciel spoiecznosci mlodzieiowej,
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g. zgiaszanie wnioskéw i postulatow,
h. podejmowanie uchwai i opinii,
i. wspieranie i inicjowanie wydarzefi promocyjnych 0 charakterze kulturalnym, sportowym, spoiecznym,

ekologicznym i edukacyjnyin.
III. Radni

§ 11. W skiad Rady wchodzq Radni — demokratycznie wybrani przedstawiciele spoiecznosci uczniowskich
szkoi ponadpodstawowych miasta Gliwice. Zasady itryb wyborow oraz ilosé mandatow okresla Ordynacja
Wyborcza do Miodzieiowej Rady Miasta Gliwice.

§12. Radny jest przedstawicielem spo1ecznos'ci uczniowskiej szko1y sredniej, wktorej zostai wybrany.
Radny nie jest zwiqzany mandatem ze spoiecznoéciq, ktorq reprezentuje.

§ 13. Radni majq prawo:
a. czynne i bieme prawo wyborcze do wszystkich organow Rady,
b. uczestniczyé z giosem stanowiqcym na posiedzeniach Rady,
c. zgiaszaé projekty uchwai oraz inne wnioski,
d. zabieraé gios w dyskusjach,
e. braé udziai we wszystkich przedsiewzieciach Rady.

§ 14. Radni majq obowiqzekz
a. przestrzegaé Statutu i uchwai Rady,
b. dbaé o dobre imie Rady,
c. kierowaé sie zasadami koleiefistwa w relacjach z innymi Radnymi,
d. staé na straiy przestrzegania praw Cziowieka,
e. godnie reprezentowaé stanowisko spoiecznosci uczniowskiej, ktérej jest przedstawicielem,
f. czynnie uczestniczyé w pracach Rady,
g. informowaé spoiecznosé uczniowskq swojej szkoiy o dziaialnosci Rady,
h. podejmowaé decyzje majqc na uwadze dobro miodzieiy.

§ 15. 1. Sprawowanie fiinkcji Radnego ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z prac w Radzie, wyraionej pisemnym wnioskiem do Prezydium Rady,
b. odwoiania przez Rade bezwzglednq wiekszoscig giosow zpowodu trzech kolejnych

nieusprawiedliwionych nieobecnosci na sesji lub raiqcego Iamania Statutu Rady.
2.Uchwa1e oodwoianiu Radnego, Rada podejmuje bezwzglednq wiekszosciq gioséw, na wniosek

Prezydium Rady lub Komisji Rewizyjnej.
3. Kaidy Radny, przed giosowaniem Rady w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt. b, moZe wnioskowaé

0 rozpoznanie sprawy przez Komisje Rewizyjnq, ktora zobowiqzana jest do przedstawienia swojego stanowiska
na kolejnej sesji.

4. Prezydium zobowigzane jest do powiadomienia owyniku glosowania zainteresowanego Radnego
i Samorzqd Uczniowski odpowiedniej szkoiy.
IV. Prezydium Rady

§ 16. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej ,,Prezydium”.
§ 17. W skiad Prezydium wchodzi 6 czionkéw.
§ 18. I. Kadencja Prezydium tm/a jeden rok, liczqc od dnia wybom.
2. Prezydium wybierane jest podczas I sesji nowej kadencji Rady.
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§ 19. 1. W skiad Prezydium wchodzi 6 czionkow: Przewodniczqcy Rady, dwoch Wiceprzewodniczqcych
Rady, Sekretarz, Skarbnik, oraz Koordynator ds. Praw Ucznia.

2.W pierwszej kolejnosci wybierany jest Przewodniczqcy Rady bezwzglednq wiekszosciq gioséw,
w glosowaniu tajnym, w obecnosci co najmniej poiowy skiadu Radnych.

3.JeZe1i pieiwsze giosowanie nie wyioni Przewodniczqcego Rady, przeprowadza sie drugq ture
giosowania, wktorej giosowaé moina na jednego zdwoch kandydatow, ktorzy wpierwszym giosowaniu
uzyskali najwiekszq liczbe giosow.

4.W drugiej kolejnoéci wybierany jest Rzecznik Praw Ucznia na zasadach identycznych jak dla
Przewodniczqcego i okreslonych w ust. 2 i 3, Z tym, Ze wymagana jest zwylda wiekszosé giosow.

5.W drugiej kolejnosci, zwykia, wiekszoscia, giosow, wgiosowaniu tajnym, wybiera sie kolejnoz
Wiceprzewodniczqcych Rady, Sekretarza, Skarbnika i Koordynatora ds. Praw Ucznia.

§ 20. Radni mogg byé wybierani do Prezydium najwyiej dwa razy.
§ 21. Do kompetencji Prezydium naleiy:
a. reprezentowanie Rady i dziaianie w jej imieniu,
b. ustalanie terminow posiedzefi, porzqdku obrad oraz sporzqdzanie listy obecnosci Radnych,
c. realizowanie uchwa1Rady,
d. wykonywanie uchwaI Rady w sprawie dysponowania maj qtkiem Rady,
e. prowadzenie biura, dokumentacji i korespondencji Rady,
f. przestrzeganie peinej realizacji postanowiefi statutowych,
g. zapewnienie sprawnej pracy Rady.

§ 22. Koordynator ds. Praw Ucznia:
a. ma obowiqzek rozpatrzyé kaidg sprawe dotyczqcq Iamania praw ucznia, zgioszonq mu przez samorzgd

uczniowski szkoly lub poprzez samego ucznia,
b. prowadzi dziaiania o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, mediacyjnym oraz informacyjnym.

§ 23. Przewodniczgcy:
a. zwokuje i prowadzi posiedzenia Rady,
b. kieruje pracami Rady i Prezydium,
c. peini funkcje reprezentacyjne,
d. podpisuje w imieniu Rady i Prezydium wszystkie uchwaiy, opinie, stanowiska, protokoiy i wnioski,

e. wystepuje do Prezydenta Miasta Gliwice zwnioskami na wydatkowanie srodkow finansowych
z budietu Miasta na dziaialnosé statutowq Rady,

f. zapewnienie wykonywania przez radnych postanowiefi umow, wskazanych przez Prezydenta Miasta,
zawieranych przez Miasto w celu umozliwienia Radzie realizacji zadafi statutowych.
§ 24. I. Wiceprzewodniczqcy:
a. prowadzi posiedzenia Rady w przypadku nieobecnosci Przewodniczqcegb,
b. pomaga Przewodniczqcemu w kierowaniu pracami Rady i Prezydium ,
c. koordynuje prace Komisji Problemowych Rady,
d. najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczqcy Rady wystepuje do Prezydenta Miasta zwnioskami

o wydatkowanie srodkow podczas nieobecnosci Przewodniczqcego.
2. Kompetencje I i II Wiceprzewodniczqcego okresla Przewodniczqcy Rady.

§25.1.Wniosek oodwoianie czionka Prezydium lub caiego sldadu Prezydium, moze zgiosié
Przewodniczqcy, Prezydium lub grupa 10 Radnych.
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2. Rada m0Ze odwoiaé czionka Prezydium lub caly skiad Prezydium wdrodze uchwalyf podjetej
wiekszoscig 2/3 gioséw w giosowaniu tajnym. Po odwoianiu cztonka Prezydium przeprowadza sle wybory
uzupeiniajqce w tiybie §19.

1

3. Czionkostwo W Prezydium moZe ustaé na skutek dobrowolnej, pisemnej rezygnacji, zioionej na rece
Przewodniczqcego.

4. W przypadku rezygnacji czionka Prezydium, przeprowadza sie wybory uzupeiniajqce w trybie §19.
V. Komisja Rewizyjna

§ 26. Dla staiego kontrolowania caioksztaltu dziaialnoéci Prezydium Rada powoiuje Komisje Rewizyjna,
§27. W skiad Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 Czionkow wybieranych w giosowaniu tajnym wiekszosciq

3/5 giosow w obecnoéci przynajmniej poiowy skiadu Rady.
§ 28. Czionkowie Prezydium nie mogq wchodzié w skiad Komisji Rewizyjnej.
§ 29. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski grupy co najmniej I0 Radych o odwoianie Czionka Prezydium

lub caiego Prezydium.

§ 30. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Rade w zakresie kontroli.
§31.Komisja Rewizyjna opiniuje Wniosek Przewodniczqcego oodwoianie poszczegélnych Czionkow

Prezydium.

§ 32. Komisja Rewizyjna opiniuje Wniosek o odwoianie Radnego.
§33. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczqcego spoérod czionkow Komisji.

Przewodniczqcy podlega zatwierdzeniu przez Rade w drodze uchwaiy.
§34. Komisje Rewizyjna} imoina odwoiaé na Wniosek Prezydium lub 7 czionkow Rady wgiosowaniu

tajnym zwykiq wiekszoéciq giosow.
VI. Zasady funkcjonowania Rady

§ 35. Liczba Radnych jest zmienna i zaleZy od liczby Uczniéw w poszczegolnych szkoiach, i wynosié
bedzie od 30 do 50 Radnych. Mo2e ona ulec zmianie w drodze uchwaiy Rady podjetej wiekszoécie; 3/5 giosow.

§36. Rada iobraduje na Sesjach, zwoiywanych przez Przewodniczgcego co najmniej raz na 6 tygodni.
Wyjqtek stanowi okres wakacyjny.

§ 37. Przewodniczqcy na Wniosek 1/3 skiadu Rady ma obowiqzek zwoiaé Sesje Nadzwyczajnq.
§ 38. Uchwaiy Rady sq podejmowane zwykiq wiekszosciq giosow w obecnosci co najmniej poiowy skiadu

Rady w giosowaniu jawnym, chyba, Ze Statut stanowi inaczej.
§39. 1. Rada wdrodze uchwaiy moZe powoiywaé komisje staie idoraine do wykonywania scisle

okreslonych zadafi.
2. Rada za kaidym razem, gdy powoiuje komisje, okresla jej skiad osobowy.
3. Kaida Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczqcego. Wybér ten podlega zatwierdzeniu przez

Rade w drodze uchwaiy.
4. Komisje podejmujq rozstrzygniecia w fonnie projektéw uchwai oraz wnioskéw.
§ 40. Dzia1a1nosé Miodzieiowej Rady Miasta Gliwice finansowana jest ze érodkow budZetu miasta.
§ 41. Pierwsza Sesja po wakacyjnej przem/ie musi sie odbyé najpoiniej do 6 tygodni po rozpoczeciu roku

szkolnego. '
VII. Postanowienia koficowe

§ 42. W sprawach nieobjetyeh Statutem decyduje Miodzieiowa Rada Miasta w drodze uchwaiy.
§43. I. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miasta Gliwice, po wczesniejszym zaopiniowaniu kaidej zmiany

przez Miodzieiowq Rade Miasta Gliwice.
Naczemik V.\?~c}2I%g]w€éfi£§gJg|Iy w sprawie opiniifdQtycz2;eej;;ii1.i§in;%§t§tucie musi byé podjeta wiekszoscig 2/3 giosow.

7/%"T] 4. iilliiii
Maridsz Kucharz " ‘*'1</” ‘I 05“ 02202002‘/l/,
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Za1qcznik Nr 1 do Zaieicznika Nr 1

ORDYNACJA WYBORCZA DO MLODZIEZOWEJ RADY MIASTA GLIWICE

§1. Ordynacja okresla zasady wyboru Radnych do M1odzieZowej Rady miasta Gliwice, zwanej dalej
,,Radq”.

§2.Radnym moie zostaé kaida osoba uczeszczajqca wtrybie dziennym do szko1y ponadpodstawowej
znajdujqcej sie na terenie miasta Gliwice.

§3.0kregami wyborczymi sq poszezegolne szko1y ponadpodstawowe lub zespo1y szko1
ponadpodstawowych, znajdujqce sie na terenie Miasta Gliwice. H

§ 4. Wybory do M1odzieZowej Rady i ich tennin zarzqdza Miej ska Komisja Wyborcza, powoiywana przez
Naczelnika Wydzia1u Edukacji Urzedu Miasta Gliwice, w sk1ad ktorej wchodzq 3 osoby, nie poiniej nii na
dwa miesiqce przed koficem kadencji M1odzie2owej Rady.

§ 5. Wybory do Rady sa,:
a. réwne,
b. bezposrednie.

§ 6. 1. Wyborcy oddajq g1os poprzez wrzucenie karty do giosowania do urny.
2. Mandat otrzymujq osoby, ktore uzyskaiy najwiekszq Iiczbe g1osc'>w.
3. G1osowanie odbywa sie poprzez zaznaczenie jednego znaku ,,x” przy nazwisku wyiqcznie jednego

kandydata. Niepostawienie znaku ,,x” przy iadnym kandydacie, bqdi postawienie go przy wiecej ni2 jednym
kandydacie, skutkuje niewaznosciq g10su.

§7.Poszczegé1nym okregom wyborczym przys1uguje liczba mandatow zaleina od liczby uczniéw
uczeszczajqcych do tych szkoi lub zespo1c'>w szko1 dziaiajgcych w trybie dziennym. Liczba ta nie moie byé
wieksza nii 2. Liczbe mandatow przystugujqcych okregom wyborczym okresla Miejska Komisja Wyborcza
najpéiniej 14 dni przed zarzqdzonym g1osowaniem. Bierne iczynne prawo wyborcze posiadajq uczniowie
sz1<o1 ponadpodstawowych.

§8.Termin wyborow musi zostaé og1oszony co najmniej 21 dni wczesniej. Wybory odbywajq sie
wgrudniu.

§ 9. 1. Za przeprowadzenie wyborow w poszczegolnych okregach odpowiadajq trzyosobowe Szkolne
Komisje Wyboreze, powo1ywane przez Samorzgdy Uczniowskie tych szkoi lub zespo1ow szko1.

2. W s1<1ad Szkolnej Komisji Wyborczej nie mo2e wohodzié osoba kandyduj qca w wyborach do Rady.
3.Miejska Komisja Wyborcza czuwa nad przeprowadzeniem g10sowania we wszystkich okregach

wyborczych.
§ 10. Kandydaci na Radnych zgiaszajq cheé kandydowania Szkolnym Komisjom Wyborczym najpoiniej na

5 dni przed zarzqdzonym g10sowaniem.
§ 11. Nie m0Zna prowadzié kampanii wyborczej w dniu wyborow.
§ 12. 1. Szkolna Komisja Wyborcza sporzgdza protoko1z g1osowania.
2. W protokole zamieszcza sie:

a. informacje o frekwencji,
b. liczbe g1osow oddanych na poszczegolnych kandydatow,
c. liste oséb wybranych na Radnych M1odzie2owej Rady.

3. Pr0t0kc'>1 podpisuje} wszyscy cz1onkowie Szkolnej Komisji Wyborczej.
4. Szkolna Komisja Wyborcza przekazuj e protoko1 Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 13. 1. Miejska Komisja Wyborcza ustala ostateczne wyniki wyborow.
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2. Miejska Komisja Wyborcza, na podstawie przes1anych protoko1éw, sporzqdza protokéi zbiorczy,
w ktoiym ustala wyniki wyborow do M1odzie2owej Rady Miasta.

§14. W razie wystqpienia okolicznosci zwiqzanych zepidemiq, uniemoiliwiajqcych przeprowadzenie
wyborow, wybory przeprowadza sie wnajwczesniejszym moiliwym terminie. Wtakiej sytuacji kadencja
dotychczasowej M1odzieZowej Rady ulega wydluieniu do czasu wyboru nowej M1odzieZowej Rady.

Naczelnik Wydzialu Edukacji m‘""'""\.".’.i“'F"'i? I/H .1“

Mariusgfiuchaiz M" UH '1‘ i i-1"./5.-7J*GI
05. 0.2. £0.24."
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Uzasadnienie

Stosownie do aft. 5b ust. 3 ustawy o samorzqdzie gminnym rada gminy, powoiujqc m1odzieZowq rade
gminy, nadaje jej statut okreslajqcy tryb wyboru jej cz1onkow i zasady dzia1ania.
Zmiany do statutu M1odzieiowej Rady Miasta opracowane zosta1y przez przedstawicieli Miodzieiowej

Rady Miasta Gliwice.
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