
UCHWAŁA NR 695/XXXIX/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale  Nr 57/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r., dot. powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Lubaczowa i nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 5 b. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm./ 

RADA MIEJSKA W LUBACZOWIE 

postanawia: 

§ 1. 

Uchylić załącznik nr 2 do uchwały Nr 57/VIII/2003 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. dot. powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa i nadania jej statutu. 

§ 2. 

Uchwalić załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

§ 4. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubaczowie. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 695/XXXIX/2013 

Rady Miejskiej w Lubaczowie 

z dnia 29  października 2013 r. 

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Lubaczowa 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Statut określa zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta, zwanej dalej Radą. 

§ 2. 

Rada jest organem samorządowym młodzieży miasta Lubaczowa. Siedzibą Rady jest Urząd Miejski w Lubaczowie. 

§ 3. 

1. Podstawą prawną działania Rady jest uchwała Rady Miejskiej w Lubaczowie. 

2. Rada posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm, z wizerunkiem herbu miasta Lubaczowa i napisem 
"Młodzieżowa Rada Miasta Lubaczowa". 

§ 4. 

Terenem działalności Rady jest miasto Lubaczów. Nie wyklucza to współpracy z instytucjami oraz organizacjami krajowymi 
i zagranicznymi. 

§ 5. 

Rada jest organem niezależnym politycznie. 

§ 6. 

1. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określanych przez regulamin przeprowadzania wyborów. 

2. Wyboru członków Rady I kadencji dokonują Samorządy Uczniowskie: Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława 
Inglota, Publicznego, Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, 
Zespołu Szkół im. Gen Józefa Kustronia 

3. Prawo zmiany bądź uzupełnienia regulaminu, który obowiązywać będzie przy następnych wyborach ma Rada 
Młodzieżowa. 

Cele rady i ich realizacja 

§ 7. 

Celem Rady jest : 

1) kształtowanie młodzieżowych elit społecznych, politycznych i kulturalnych, 

2) działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami społecznymi, politycznymi 
i kulturalnymi, 

3) zgłaszanie wniosków i opinii aktów prawnych dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży, 

4) umożliwianie aktywnego udziału młodzieży w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym miasta Lubaczowa. 

§ 8. 

Rada realizuje swoje cele poprzez: 

1) reprezentowanie młodzieży wobec władz i administracji szkolnej, 
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2) współpracę z Burmistrzem Miasta i Radą Miejską w Lubaczowie  poprzez udział w posiedzeniach Rady i obradach 
komisji Rady Miejskiej z głosem opiniodawczym, 

3) współpracę z samorządami uczniowskimi szkół oraz organizacjami młodzieżowymi, 

4) organizowanie spotkań młodzieży Lubaczowa z przedstawicielami organizacji politycznych, społecznych 
i kulturalnych, 

5) organizowanie różnorodnych tematycznie kursów, dyskusji i odczytów dla młodzieży, 

6) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla młodzieży, 

7) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, 

8) wspieranie młodych osób w podejmowanych przez nich inicjatywach. 

§ 9. 

Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z: 

1) budżetu miasta Lubaczowa, 

2) darowizn, 

3) sponsorów. 

Członkowie Rady 

§ 10. 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich szkół ( gimnazjalnych i średnich ) z terenu miasta Lubaczowa wybrani na terenie 
szkół w wyborach bezpośrednich. Członek może pełnić swoje funkcje do ukończenia 20 roku życia. 

§ 11. 

Członkowie Rady mają prawo: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Rady, 

2) zgłaszania do Zarządu Rady wniosków związanych z celami i działalnością Rady oraz żądania informacji 
o sposobie ich realizacji, 

3) korzystania z pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie w celu przeprowadzenia posiedzeń komisji i sesji 
Rady, 

4) brania udziału na zasadach określonych przez organizatorów, w kursach, konferencjach, szkoleniach i innych 
formach działalności Rady. 

§ 12. 

Członkowie Rady mają obowiązek: 

1) reprezentowania młodzieży pojmowanej zarówno jako grupa jak i jednostka, 

2) aktywnego uczestniczenia w działalności Rady, 

3) przestrzegania postanowień statutu i uchwał przyjętych przez Radę, 

4) uczestnictwa w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach Komisji, do których został wybrany, 

5) informowania reprezentowanej przez siebie społeczności o działalności Rady, 

6) przedstawiania wniosków tej społeczności na sesjach Rady. 

§ 13. 

Członkostwo w Radzie wygasa w skutek: 

1) wystąpienia z Rady, 

2) odwołania przez macierzystą szkołę, 
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3) przekroczenia limitu wieku, 

4) ukończenia szkoły, 

5) śmierci członka. 

§ 14. 

Wystąpienie z Rady następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
macierzystej szkoły i powiadomienia Zarządu Rady. 

§ 15. 

1. W wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na 4 sesjach, zostaje on automatycznie wydalony z Rady, bez 
prawa ubiegania się o członkostwo w Młodzieżowej Radzie Miasta w następnych wyborach. Szkoła zobowiązana jest do 
wystawienia nowego radnego z grona swoich uczniów. 

2. W sytuacji ukończenia przez członka Rady szkoły średniej zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających 
w szkole, do której uczęszczał radny. 

§ 16. 

1. Wniosek o odwołanie z Rady za nie wywiązywanie się z obowiązków składa Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
na ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego macierzystej szkoły. 

2. Odwołania dokonują uczniowie szkoły w głosowaniu przy udziale co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. 

3. Głosowanie odbywa się w ciągu 30 dni od daty przekazania wniosku. 

§ 17. 

1. Wybory do Rady odbywają sie w okręgach, ktore stanowią szkoły: Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Przemysława Inglota, 
Publicznego, Gimnazjum Nr 2 im. Jana III Sobieskiego, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół 
im. Gen Józefa Kustronia. 

2. Zasady przeprowadzania wyborów określa Regulamin przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Zarząd Młodzieżowej Rady Miejskiej przyjmuje Regulamin uchwałą. 

§ 18. 

Odwołanie członka Rady następuje zwykłą większością głosów. 

§ 19. 

Wolne miejsce w Radzie powinno być uzupełnione przez kandydata, który w wyniku wyborów w danej szkole uzyskał kolejne 
miejsce na liście. 

Organy Młodzieżowej Rady 

§ 20. 

Organami Rady są: 

1) Zarząd, 

2) Komisja Rewizyjna. 

§ 21. 

Organami pomocniczymi Młodzieżowej Rady Miasta są komisje: 

1) Komisja do spraw Kultury i Sportu, 

2) Komisja do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 

3) Komisja do spraw Wolontariatu, 
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4) Komisja Uchwał i Wniosków. 

§ 22. 

Na pierwszym posiedzeniu po ustaleniu Zarządu Rady, powoływane są komisje w skład, których wchodzi od 4 do 6 członków. 
Każdy radny ma obowiązek przynależeć co najmniej do 1 komisji. 

§ 23. 

Po wyznaczeniu członków komisji wybierani są przewodniczący komisji. 

§ 24. 

Komisje zobowiązane są do składania sprawozdania ze swojej działalności przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta 
Lubaczowa oraz wydawania opinii na temat zagadnień związanych z działalnością komisji. 

§ 25. 

Kadencja Rady trwa 2 lata. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna działają aż do powołania nowej Rady. 

§ 26. 

Do zadań Rady należą: 

1) przyjęcie programu działania Rady Młodzieżowej, 

2) wybór przewodniczącego, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3) proponowanie zmian w statucie, które zatwierdza Rada Miejska, 

4) decydowanie o rozwiązywaniu Rady Młodzieżowej i przeprowadzeniu nowych wyborów, 

5) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

7) ustalanie terminów wyborów, 

8) decydowanie o innych sprawach Rady nieuwzględnionych w statucie, 

9) wydawanie opinii w sprawie odwołania członka. 

§ 27. 

1. Uchwały Rady zapadają  zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co 
najmniej połowy składu Rady, chyba że statut stanowi inaczej. 

2. Propozycje zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady wymagają 2/3 głosów „za”. 

§ 28. 

1. Rada obraduje na sesjach, które odbywają się według potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

2. Przed każdym zebraniem Młodzieżowej Rady Miasta przewodniczący Rady zobowiązany jest do przedstawienia 
członkom Rady planu obrad na co najmniej tydzień przed zebraniem. 

3. Obrady Młodzieżowej Rady Miasta odbywają się zgodnie z Regulaminem obrad Młodzieżowej Rady Miasta. 

§ 29. 

Do zadań Zarządu należy: 

1) wykonywanie uchwał przyjętych przez Radę, 

2) przedstawianie Radzie Miejskiej w Lubaczowie problemów środowiska młodzieży, których rozwiązanie przekracza 
możliwości samej młodzieży, 

3) reprezentowanie Rady Młodzieżowej na zewnątrz, 
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4) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady. Do wypełniania tych obowiązków zobowiązani są 
sekretarz i przewodniczący komisji, 

5) wnioskowanie o odwołanie członka Rady, 

6) współorganizowanie imprez, wydarzeń kulturalnych. 

§ 30. 

W skład Zarządu Rady wchodzą: 

1) przewodniczący, 

2) dwóch wiceprzewodniczących, 

3) sekretarz, 

4) skarbnik, 

5) dwóch członków Zarządu. 

§ 31. 

Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu wybiera się bezpośrednio w głosowaniu tajnym spośród członków Rady 
wyrażających zgodę na kandydowanie. 

§ 32. 

Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka Zarządu może być zgłoszony przez minimum 25% członków Rady. Odwołanie 
może nastąpić bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. 

§ 33. 

Przewodniczący kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje i prowadzi obrady Rady, a w razie jego nieobecności obowiązek ten przypada 
wiceprzewodniczącemu  lub radnemu wyznaczonemu przez Radę w głosowaniu tajnym. 

§ 34. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Rady i Zarządu, 

2) rozpatrywania sporów wewnątrz Rady. 

§ 35. 

Posiedzenia komisji odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

§ 36. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego oraz dwóch członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Radę w głosowaniu tajnym. 

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie ze swojego składu. 

§ 37. 

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności w pełnym składzie. 

Postanowienia końcowe 

§ 38. 

Oświadczenia i uchwały Rady podpisuje w imieniu Rady przewodniczący Zarządu. Uprawnienia mogą zostać przeniesione na inne 
osoby uchwałą Zarządu. 
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§ 39. 

W przypadkach wątpliwych Komisja Rewizyjna dokonać może wykładni statutu. 

§ 40. 

Bieżącą współpracę Rady Miejskiej w Lubaczowie z Młodzieżową Radą Miasta zapewnia koordynator wyznaczony przez Burmistrza 
Miasta Lubaczowa 

§ 41. 

Po ostatnim posiedzeniu kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, przewodniczący zobowiązany jest złożyć sprawozdanie w sprawie 
działań Kadencji, której przewodził. 

. 
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