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zmieniajqca uchwah; w sprawie utworzenia Mlodzieiowej Rady Miasta Gliwice

1
Na podstawie an. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. 0 zmianie ustawy 0 samorzqdzie gminnym, ustawy

0 samorzqdzie powiatowym, ustawy 0 samorzqdzie wojewédztwa oraz ustawy 0 dzia1a1noéci poiytku
publicznego io wolontariacie (Dz.U. Z2021 r. poz. 1038), na wniosek Prezydenta Miasta, zinicjatywy
M1odzieZ0wej Rady Miasta

‘ Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1.W uchwale Rady Miejskiej wGliwicach nr XXXIX/926/2002 zdnia 10 lipca 2002 r. wsprawie
_______,__,U'EWOI‘Z6I118. Mlodzieiowej Rady_Miasta, za1qcznikowi nr 1 nadaje si¢ brzmienie jak w za1a,czniku do niniejszej

uchwa1y.

Naczelni

§ 2. Wykonanie uchwaiy powierza sis; Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa1a wchodzi W Zycie po up1ywie 14 dni od dnia og10szenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewédztwa Slqskiego.
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Zaiqcznik do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice
Z dnia.................. ..2021 r.

StatutM10dzieiowej Rady Miasta Gliwice

I. Postanowienia ogélne
§ 1. Statut okresla zasady dziaiania Miodziezowej Rady Miasta Gliwice zwanej dalej ,,Radq,”

tryb i kryteria wyboru jej cz10nkow, zasady wygaéniecia mandatu i odwoiania czionka oraz cele i zadania.

§2. 1. Rada jest organem samorzqdowym m1odzieZy miasta Gliwice. Rada ma charakter konsultacyjny,
doradczy i inicjatywny.

2. Rada nie posiada osobowoéci prawnej.
§ 3. Kadencja Rady trwa rok, Iiczqc od dnia wyboréw.
§ 4. Co rok wybierana jest poiowa radnych. Radny wybierany jest na dwie kadencje.

§ 5. Siedziba, Rady jest miasto Gliwice. Rada dziaia na terenie Miasta Gliwice.
§ 6. Podstawq dziaialnoéci Rady jest praca spoieczna radnych, wybieranych zgodnie z Ordynacjq Wyborczq

do Mlodzieiowej Rady Miasta Gliwice, stanowiqcq zaiqcznik do niniejszego Statutu.
§7. 1. Nie moina byé réwnoczesnie radnym Rady Miasta Gliwice iradnym Mlodziezowej Rady Miasta

Gliwice.

2. Radny Miodzieiowej Rady Miasta Gliwice wybrany na radnego Rady Miasta Gliwice zobowiqzany jest
w ciqgu 14 dni zrzec siejednego z mandatow.
II. Cele i srodki dzialania

§ 8. Celem dzia1alnosciRadyjest:
a. stanie na straiy wolnosci zawartych wKonstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejskiej

Konwencji Praw Cziowieka i Konwencji Praw Dziecka,
b. inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorzqdowej dziaialnoéci mtodzieiy,
c. poéredniczenie w kontaktach uczniow z wladzami samorzqdowymi i oéwiatowymi,
d. reprezentowanie interesow miodziezy miasta Gliwice wobec instytucji rzqdowych, samorzqdowych

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

dotyczqcych,

f. promocja Rady, i
g. wykonywanie zadafi, 0 ktorych mowa w art. 5b ust. 8 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.

0 samorzqdzie gminnym.

§ 9. 1. Rada realizuje cele w szczegélnosci poprzez:

a. reprezentowanie mlodziezy szkoi ponadpodstawowych, ktéiych przedstawiciele zasiadajq w Radzie,

b. wspc'>1prace zwiadzami miejskimi, oswiatowymi oraz wybranymi organizacjami wzakresie spraw
bezpoérednio dotyczqcych miodziezy,

c. opiniowanie ikonsultowanie przedsiewzieé wiadz miejskich ioéwiatowych oraz innych podmiotow
prawnych w dziedzinie problematyki miodzieiowej,

d. wspolprace z organizacjami dzialajqcymi na rzecz miodzieiy,

e. wspieranie iorganizowanie Zycia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego wérodowiskach
m1odzieZowych,
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f. stanie na straiy przestrzegania praw Cziowieka oraz praw Ucznia, w przypadku gdy pokrzywdzonym
jest przedstawiciel spolecznosci miodzieiowej,

g. zgtaszanie wnioskow i postulatow,

h. podejmowanie uchwai i opinii,

i. wspieranie i inicjowanie wydarzefi promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, spoiecznym,
ekologicznym i edukacyjnym.

2. CzIonkowi Rady biorqcemu udziai w posiedzeniach Rady lub W zorganizowanym wydarzeniu, na ktérym
reprezentuje Rade, a w przypadku niepeinoletniego czionka takZe jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu
zwraca sie koszty przejazdu, na jego wniosek okreslony w zaigczniku nr 2 lub nr 3 do niniejszego zaiqcznika,
z1oZony w terminie 7 dni od daty wydarzenia w Wydziale Edukacji.

3. Zwrot kosztéw dojazdu dotyczy trasy od miejsca zamieszkania do miejsca wydarzenia, w ktorym bierze
udziai radny iobejmuje przejazd srodkami publicznego transportu do réwnowartoéci kwot biletow II klasy,
kosztéw transportu prywatnego obsiugujqcego dang trase lub zwrotu kosztu dojazdu samochodem osobowym
w przypadku gdy wydarzenie odbywa sie poza miastem zamieszkania radnego.

4. Zwrot kosztow dojazdu samochodem osobowym ustala siewwysokoéci okreslonej przepisami
wsprawie wysokosci oraz warunkéw ustalania naleinosci przysiugujqcych pracownikowi zatmdnionemu
w pafistwowej lub samorzqdowej jednostce sfery budietowej ztytuiu podréiy stuzbowej na obszarze kraju
i poza jego granicami.

5.Zwr0t kosztow dojazdu dokonywany jest, wkolejnym miesiqcu nastepujqcym bezposrednio po
miesiqcu, w ktérym zostai ziozony wniosek na wskazany rachunek bankowy.

III. Radni '

§ 10. W skiad Rady wchodzq radni — demokratycznie wybrani przedstawiciele spoiecznosci uczniowskich
szkoi ponadpodstawowych miasta Gliwice. Zasady itryb wyborow oraz ilosé mandatéw okreéla Ordynacja
Wyborcza do Mtodzieiowej Rady Miasta Gliwice.

§11.Radny jest przedstawicielem miodziezy miasta Gliwice. Radny nie jest zwiqzany mandatem ze
spoiecznosciq, ktérq reprezentuje.

§ 12. Radni majq prawoz
a. czynne i bieme prawo wyborcze do wszystkich organéw Rady,
b. uczestniczyé z giosem stanowiqcym na posiedzeniach Rady,
c. zgiaszaé projekty uchwai oraz inne wnioski,
d. zabieraé g10s w dyskusjach,
e. braé udziai we wszystkich przedsiewzieciach Rady.

§ 13. Radni maja, obowiqzek:
a. przestrzegaé Statutu i uchwat Rady,

b. dbaé 0 dobre imie Rady,

c. kierowaé sic; zasadami koleiefistwa w relacj ach z innymi radnymi,

d. staé na straiy przestrzegania praw Cziowieka,

e. godnie reprezentowaé stanowisko spoiecznoéci uczniowskiej, ktérej jest przedstawicielem,

f. czynnie uczestniczyé w pracach Rady,

g. informowaé spoiecznosé uczniowskq swojej szkoty 0 dzia1alnosci Rady,

h. podejmowaé decyzje majqc na uwadze dobro miodzieiy.

§ 14. 1. Sprawowanie funkcji radnego ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z prac w Radzie, wyraionej pisemnym wnioskiem do Przewodniczqcego Rady,
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b. odwoiania przez Rade bezwzgledna, wiekszosciq gioséw zpowodu trzech kolejnych
nieusprawiedliwionych nieobecnosci na sesji lub raZa,cego Iamania Statutu Rady.

2. Kaidy radny, przed gtosowaniem Rady w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt. b, moie wnioskowaé
0 rozpoznanie sprawy przez powoianq przez Rade komisje, ktora zobowiqzana jest do przedstawienia swojego
stanowiska na kolejnej sesji. '

3. Przewodniczqcy zobowiqzany jest do powiadomienia o wyniku g1osowania Zainteresowanego radnego
i Samorzqd Uczniowski odpowiedniej szkoly.

VI. Zasady funkcjonowania Rady
§ 15. Liczba radnych jest zmienna i zaleiy od Iiczby Uczniow w poszczegolnych szkoiach i wynosié

bedzie od 30 do 50 radnych. Moie ona ulec zmianie w drodze uchwaty Rady podjetej wiekszosciq 3/5 giosow.

§16.Wewnetrzna organizacja M1odzieZowej Rady Miasta Gliwice, zostanie okreélona wregulaminie
wewnetrznym, uchwalonym przez Rade.

§ 17. 1. Rada Wybiera ze swego grona przewodniczqcego i dwoch wiceprzewodniczqcych.

2. Przewodniczqcy wybierany jest bezwzgledna, wiekszoscia} giosow, wobecnosci co najmniej po1owy
statutowego jej sldadu, w giosowaniu tajnym.

3. Jeieli pierwsze gtosowanie nie wyioni Przewodniczqcego Rady, przeprowadza sie drugq ture
giosowania, wktorej giosowaé moina na jednego zdwoch kandydatow, ktorzy wpierwszym gtosowaniu
uzyskali najwiekszq liczbe giosow.

4. Wiceprzewodniczqcy wybierani sq w giosowaniu tajnym zwykiq wiekszosciq giosow.
§ 18. Przewodniczqcy:

a. zwoluje i prowadzi posiedzenia Rady,
b. kieruje pracami Rady j

c. pelni funkcje reprezentacyjne,
d. podpisuje w imieniu Rady wszystkie uchwa1y, opinie, stanowiska, protokoiy i wnioski,
e. wystepuje do Prezydenta Miasta Gliwice zwnioskami na wydatkowanie srodkow finansowych

z budzetu Miasta na dziaialnosé statutowq Rady,
f. zapewnienia wykonywanie przez radnych postanowiefi umow, wskazanych przez Prezydenta Miasta,

zawieranych przez Miasto w celu umozliwienia Radzie realizacji zadafi statutowych,
g. deleguje czionkéw Rady do udziaiu wzorganizowanych wydarzeniach zwiqzanych zdzialalnosciq

statutowq Rady, w ktorych ja, reprezentujq.

§19. 1. Wiceprzewodniczqcy:

a. prowadzi posiedzenia Rady w przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego,
b. pomaga Przewodniczqcemu w kierowaniu pracami Rady ,
c. koordynuje prace Komisji Problemowych Rady,

d. najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczqcy Rady wystepuje do Prezydenta Miasta zwnioskami
0 wydatkowanie srodkow podczas nieobecnosci Przewodniczqcego.

2. Kompetencje I i II Wiceprzewodniczqcego okresla Przewodniczqcy Rady.

§20.Rada obraduje na Sesjach, zwoiywanych przez Przewodniczqcego op najmniej raz na 6 tygodni.
Wyj a,tek stanowi okres wakacyjny.

§ 21. Przewodniczqcy na wniosek 1/3 skiadu Rady ma obowiqzek zwo1aé Sesje Nadzwyczajnq.
§ 22. Uchwaly Rady sa, podejmowane zwykIa, wiekszosciq giosow w obecnoéci co najmniej poiowy skiadu

Rady w glosowaniu jawnym, chyba, Ze Statut stanowi inaczej.
§23. 1. Rada wdrodze uchwaiy m0Ze powoiywaé komisje staIe idoraine do wykonywania écisle

okreslonych zadafi.
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2. Rada za kaidym razem, gdy powohlje komisje, okreélajej skiad osobowy.

3. Kaida Komisja wybiera Ze swojego grona przewodniczqcego. Wybor ten podlega zatwierdzeniu przez
Rade w drodze uchwaiy.

4. Komisje podejmujq rozstrzygniecia w fonnie projektéw uchwai oraz wnioskow.

§ 24. Dziaialnosé Miodzieiowej Rady Miasta Gliwice finansowana jest ze srodkow budietu miasta.

§ 25. Pierwsza Sesja po wakacyjnej przerwie musi sie odbyé najpoiniej do 6 tygodni po rozpoczeciu roku
szkolnego.
VII. Postanowienia koficowe

§ 26. W sprawach nieobjetych Statutem decyduje Miodzieiowa Rada Miasta w drodze uchwaiy.
§ 27. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miasta Gliwice, po wczesniejszym zaopiniowaniu kaZdej Zmiany

przez Miodzieiowq Rade Miasta Gliwice.

2. Uchwaia Rady w sprawie opinii dotyczqcej zmian w Statucie musi byé podjeta wiekszoéciq 2/3 giosow.

0 5. LI F.‘ 2321

Naczelnik Wydzialu Edukacjjv

Maflu 
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Zahgcznik Nr 1 do Zalqcznika

ORDYNACJA WYBORCZA DO MLODZIEZOWEJ RADY MIASTA GLIWICE

§1.0rdynacja okresla zasady wyboru radnych do M1odzie2owej Rady Miasta Gliwice, zwanej dalej
,,Rad2;”.

§2.Radnym moie zostaé mieszkaniec Gliwic uczeszczajqcy wtrybie dziennym do szkoiy
ponadpodstawowej znajdujqcej sie na terenie miasta Gliwice.

§3. Okregami wyborczymi sq poszczegolne szkoly ponadpodstawowe lub zespoly szkoi
ponadpodstawowych, znajdujqce sie na terenie Miasta Gliwice. Uprawnionymi do glosowania sa, wyiqcznie
uczniowie bedqcy mieszkaficami Miasta Gliwice.

§4. Wyboiy do Rady iich termin zarzqdza Miejska Komisja Wyborcza, powoiywana przez Prezydenta
Miasta, w skiad ktorej wchodza, 3 osoby, nie poiniej niZ na dwa miesiqce przed koficem kadencji Rady.

§ 5. Wyboiy do Rady sq:

a. rowne,
b. bezposrednie.

§ 6. 1. Wyborcy oddajq g1os poprzez wrzucenie karty do giosowania do umyi
2. Mandat otrzymujq osoby, ktore uzyskaiy najwiekszq liczbe giosow.
3. Giosowanie odbywa sie poprzez zaznaczenie jednego znaku ,,x” przy nazwisku wyiqcznie jednego

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

§7.Poszczego1nym okregom wyborczym przysiuguje liczba mandatow zaleina od liczby uczniéw
uczeszczajqcych do tych szkol lub zespoiow szko1 dziaiajqcych w trybie dziennym. Liczba ta nie moie byé
wieksza niz 2. Liczbe mandatow przys1ugujqcych okregom wyborczym okresla Miejska Komisja Wyborcza
najpoiniej 14 dni przed zarzqdzonym giosowaniem. Bierne iczynne prawo wyborcze posiadajq uczniowie
szkoi ponadpodstawowych.

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

§ 9. 1. Za przeprowadzenie wyborow w poszczegolnych okregach odpowiadajq trzyosobowe Szkolne
Komisje Wyborcze, powolywane przez Samorzqdy Uczniowskie tych szkéi lub zespotow szkot.

2. W sklad Szkolnej Komisji Wyborczej nie mote wchodzié osoba kandydujqca w wyborach do Rady.
3.Miejska Komisja Wyborcza czuwa nad przeprowadzeniem giosowania we wszystkich okregach

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

5 dni przed zarzqdzonym giosowaniem. '
§ 11. Nie mozna prowadzié kampanii Wyborczej w dniu wyborow.
§ 12. 1. Szkolna Komisja Wyborcza sporzqdza protokél Z giosowania.

2. W protokole zamieszcza sie:
a. infoimacje 0 frekwencji,
b. liczbe giosow oddanych na poszczegélnych kandydatéw,

c. liste osob wybranych na radnych Miodziezowej Rady Miasta Gliwice.

3. Protokél podpisujq wszyscy czIonkowie Szkolnej Komisji Wyborczej.

4. Szkolna Komisja Wyborcza przekazuje protokol Miej skiej Komisji Wyborczej.

§ 13. 1. Miejska Komisja Wyborcza ustala ostateczne wyniki wyborow.
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2. Miejska Komisja Wyborcza, na podstawie przesianych protokolow, sporzqdza protokoi zbiorczy,
w ktorym ustala wyniki wyborow do Rady.

§14.W razie wystqpienia okolicznosci zwiqzanych zepidemiq, uniemozliwiajqcych przeprowadzenie
wyborow, wybory przeprowadza sie wnajwczesniejszym moiliwym terminie. Wtakiej sytuacji kadencja
dotychczasowej Rady ulega wydiuieniu do czasu wyboru nowej Miodzieiowej Rady Miasta Gliwice.

2-.ia<:.2eini?< Wydzialu Edukacji/24,//4 05. m?
”eriusz Kucham
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Zaiacznik Nr 2 do Zaiacznika

Wniosek 0 zwrot kosztéw przejazdu
Wydzial Edukacji Urzedu Miejskiego w Gliwicach

Imie i Nazwisko:

Zwracam sie Z prosba o dokonanie zwrotu poniesionych kosztow przejazdu na trasie:

Z ....................................................................... ..

do .............................................................................. ..
W dniu ............................................................................... ..

¢

Oswiadczam, Ze przejazd odbywai sie srodkami komunikacji zbiorowej publicznej / prywatnej.

Laczny koszt doj azdu wyniosi .................................................... .. Z1.

Laczna kwote zwrotu przejazdu prosze przekazaé na konto — rachunek bankowy:

W zataczeniu przekazuje:
bilety, paragon lub inny dokument potwierdzajacy poniesione koszty.* ............................................. ..
*(niep0trzebne skreélié)

data i podpis wnioskodawcy

0 5. Ll P '2.’t%Zi

Naczelnik Wydziam Edukacjl
/Z/¢/2

Mariusz Kucharz
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Zaiacznik Nr 3 do Zaiacznika

Wniosek 0 zwrot kosztow przejazdu samochodem osobowym
Wydzial Edukacji Urzedu Miejskiego w Gliwicach
Imie i Nazwisko:

Zwracam sie zprosba odokonanie zwrotu poniesionych kosztow przejazdu na trasie:
Z.......................................................................... ..

do .............................................................................. ..

w dniu ............................................................................... ..

Przejazd odbywat sie samochodem o numerze rejestracyjnym
................................................................. .. o pojemnosci

Laczny koszt dojazdu wynic'>s1 .................................................... .. Z1. Laczna kwote zwrotu
kosztow przejazdu prosze przekazaé na konto — rachunek
bankowy: ................................................................ ..

Oswiadczam, Ze powyiszy pojazd jest samochodem osobowym iposiadam tytui prawny do
dysponowania pojazdem. ~

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

Liczba faktycznie Stawka za I
Lp Data wyjazdu Opis trasy wyjazdu Ce] wyjazdu PrZ_e-Iechanlych kflometr przeblegu Wartosé

(skqmdokqd) kilometrow 21 gr (5 X 6)

21 gr
I 2 3 4 5 6 7

SUMA

data i podpis wnioskodawcy

0 5. Ll P 2823

Naczelnik Wydz ji

Mariuéfkucharz
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' Uzasadnienie

W zwiazku znowelizacja ustawy o samorzadzie gminnym, organ stanowiacy jednostki samorzadu
terytorialnego zostai zobowiazany do dostosowania statutéw Mlodzieiowych Rad Miasta do wymogow
ustawy. _

Zmiany do statutu Miodzieiowej Rady Miasta opracowane zostaty wspolnie z przedstawicielami
Miodziezowej Rady Miasta Gliwice.

Zastepca Pr ‘z denta Miasta
./j 7

 er' 05. U7. ZUZ1

U 5. L1 P, ‘t\'3'£'\
Naczelnik Wyozialu Edukacji

/¢""""Maliusz Kucharz
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