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UCHWAŁA NR XX/203/2018
RADY GMINY KOSZYCE
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce i nadania jej
statutu
Na podstawie art. 5b ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 z późn.zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala, co następuje:
§ 1. W statucie Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/221/2014
Rady Gminy Koszyce z dnia 22 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. §33 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 33. 1 .Członkiem Rady może być osoba, która w dniu wyborów jest uczniem klas VII i VIII szkoły
podstawowej oraz uczniem oddziałów gimnazjalnych przy szkole podstawowej do momentu ich
wygaśnięcia, której miejscem stałego zamieszkania jest teren Gminy Koszyce, niekarana wyrokiem
sądowym oraz niezawieszona w prawach ucznia.”.
2. §37 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 37. 1. Wybranym do Młodzieżowej Rady Gminy może być osoba, wskazana §33 ust.1.
2. Przedstawicieli do Młodzieżowej Rady wybierają uczniowie klas VII-VIII i oddziałów
gimnazjalnych przy szkole podstawowej do momentu ich wygaśnięcia”.
3. §38 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie
„§ 38. 1. Przedstawiciele rady będą wybierani w dwóch okręgach:
1) Okręg wyborczy Nr 1 - Szkoła Podstawowa im.Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich dla
uczniów niniejszej szkoły
2) Okręg wyborczy Nr 2 - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach
uczniów niniejszej szkoły wraz z klasami gimnazjalnymi do czasu ich wygaśnięcia

dla

3) Każdemu okręgowi wyborczemu przysługuje prawo wyboru przedstawicieli do Rady w następującej
liczbie: Okręg wyborczy nr 1 – 5 radnych Okręg wyborczy nr 2 – 10 radnych”.
4. §40 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 40. 6 Wybory przeprowadza się w miesiącu listopadzie”.
5. Skreśla się § 40 ust 7
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6. §49 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 49. 2. Wyniki wyborów ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty”.
§ 2. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Koszyce
zarządzonych po zakończonej kadencji 2016-2018
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszyce
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy Koszyce
Tadeusz Nawrot

