
 

 

UCHWAŁA NR V/23/15 

RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH 

z dnia 30 stycznia 2015 roku 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu 

Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miejska w Ryglicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Ryglicach, zwaną dalej Młodzieżową Radą. 

§ 2. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, działa w celu wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród młodzieży. 

§ 3. Organy Gminy uwzględniają w swojej działalności postulaty i wnioski wypracowane przez 

Młodzieżową Radę. Obsługę techniczną i administracyjną Młodzieżowej Rady zapewnia Burmistrz Ryglic. 

§ 4. Tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady i zasady jej działania określa Statut, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr L/344/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ryglic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Stanaszek 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/15 

Rady Miejskiej w Ryglicach 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Statut określa zasady działania, cel, i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ryglicach, zwanej 

dalej MRM oraz tryb wyboru jej członków. 

2. MRM jest samorządową reprezentacją młodzieży Gminy Ryglice. 

3. MRM działa na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz uchwał Rady Miejskiej w Ryglicach. 

§ 2. Siedzibą Młodzieżowej Rady Miejskiej  jest miasto Ryglice. 

§ 3. Młodzieżowa Rada Miejska ma prawo używania pieczęci określonej w załączniku nr 1 do Statutu. 

§ 4. 1. Młodzieżowa Rada Miejska składa się z 16 radnych. 

2. Radni są wybierani i odwoływani przez podmiot, który reprezentują, na zasadach określonych 

w ordynacji wyborczej stanowiącej załączniki nr 2 do Statutu. 

3. Radni muszą być uczniami szkół działających na terenie Gminy Ryglice. 

4. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata. 

§ 5. Młodzieżowa Rada Miejska w swoich działaniach kieruje się dobrem wspólnym mieszkańców Gminy 

Ryglice, w szczególności ludzi młodych. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania 

§ 6. Celem działania  Młodzieżowej Rady Miejskiej jest: 

1) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, oraz upowszechnianie zasad samorządności wśród 

mieszkańców, w szczególności młodzieży, a także utrwalanie postaw demokratycznych, 

2) współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Ryglice i poza nią, 

3) podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb młodych mieszkańców Gminy Ryglice, a także 

ochrony praw i godności ucznia, 

4) podejmowanie inicjatyw aktywizujących młodzież w życiu społecznym Gminy Ryglice, 

5) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się 
z celami Młodzieżowej Rady Miejskiej, 

6) reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego. 

§ 7. Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej należy: 

1) opiniowanie spraw dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Gminy Ryglice, 

w szczególności w sprawach z zakresu: edukacji, kultury, sportu, rekreacji, 

2) inicjowanie i podejmowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 

rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym, 

3) organizowanie wymiany młodzieży z innych krajów, 

4) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Ryglice, 

5) wybór i odwoływanie członków Prezydium, 

6) powoływanie komisji rewizyjnej i innych komisji, 

7) w ramach środków przyznanych z budżetu Gminy Ryglice uchwalanie budżetu Młodzieżowej Rady 

Miejskiej, 

8) przyjmowanie sprawozdań z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej i jej komisji, 
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9) uchwalenie regulaminu pracy oraz programu działania. 

Rozdział 3. 
Organizacja wewnętrzna 

§ 8. 1. Organami Młodzieżowej Rady Miejskiej są Prezydium i komisje. 

2. Stałą komisją jest komisja rewizyjna. 

§ 9. 1. Prezydium składa się z przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, wiceprzewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Miejskiej, sekretarza, skarbnika. 

2. Prezydium jest organem kolegialnym i wykonuje swoje zadania wspólnie. 

3. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej jest osobą właściwą do 

prowadzenia obrad, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

4. Sekretarz jest osobą właściwą do prowadzenia dokumentacji Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

5. Skarbnik jest osobą właściwą do prowadzenia dokumentacji finansowej Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

6. Decyzje w prezydium podejmowane są w formie głosowania. W przypadku głosowań 
nierozstrzygniętych decydujący głos przysługuje przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

§ 10. Do kompetencji Prezydium należy: 

1) zwoływanie sesji, prowadzenie obrad, zamykanie posiedzeń i organizacja prac Młodzieżowej Rady 

Miejskiej, 

2) przygotowywanie projektów uchwał, wniosków, opinii, 

3) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady Miejskiej, 

4) reprezentacja Młodzieżowej Rady Miejskiej na zewnątrz wobec organów i podczas uroczystości, 

5) składanie rocznych sprawozdań z działalności, 

6) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tym protokołów z sesji. 

§ 11. 1. Prezydium wybierane jest na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

2. Kandydatów na członków Prezydium zgłasza grupa co najmniej 3 radnych, po uzyskaniu pisemnej zgody 

kandydata. 

3. Prezydium wybierane jest spośród radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu w głosowaniu tajnym. 

4. Odwołanie członka Prezydium wymaga formy właściwej dla jego powołania na prośbę własną członka 

Prezydium lub na wniosek co najmniej 5 radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

§ 12. 1. Młodzieżowa Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych nie rzadziej niż raz na 3 miesiące 

i nie częściej niż raz w miesiącu. 

2. Pierwszą sesję  Młodzieżowej Rady Miejskiej zwołuje Burmistrz Ryglic, w terminie 30 dni od dnia 

wyborów. Obrady pierwszej sesji  prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach do czasu wyboru 

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

3. Sesje zwołuje Prezydium, informując o tym fakcie radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Doradcę  
Młodzieżowej Rady Miejskiej na 7 dni przed terminem sesji. 

4. Zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał przekazuje się drogą mailową, za 

potwierdzeniem odbioru. 

5. W sprawach niecierpiących zwłoki możliwe jest zwołanie sesji nadzwyczajnej z zachowaniem 

2 dniowego terminu powiadomienia, po zasięgnięciu opinii Doradcy. 

6. Dla ważności obrad i uchwał wymagana jest co najmniej połowa określonego w statucie składu MRM, 

w przeciwnym razie Prezydium wyznacza nowy termin sesji. 

7. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Prezydium, komisje lub co najmniej 5 radnych. 
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8. Uchwały podejmuje się zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki. 

§ 13. 1. Młodzieżowa Rada Miejska może powołać komisje stałe lub doraźne, ustalając ich przedmiot 

działania oraz skład. 

2. Młodzieżowa Rada Miejska powołuje komisje rewizyjną w składzie 5 osobowym, za wyjątkiem 

członków Prezydium; 

1) komisja rewizyjna bada zgodność działań Młodzieżowej Rady Miejskiej i Prezydium ze Statutem, 

2) komisja rewizyjna kontroluje wykonywanie uchwał Młodzieżowej Rady Miejskiej przez Prezydium. 

3. Komisje doraźne działają czasowo, w zależności od problemów którymi chcą się zająć i w składzie co 

najmniej 3 osobowym. 

§ 14. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni Młodzieżowej Rady Miejskiej składają 
ślubowanie: 

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej sprawować rzetelnie i uczciwie 

kierując się dobrem wspólnym mieszkańców Gminy Ryglice” 

§ 15. Mandat radnego upoważnia do: 

1) uczestnictwa w sesji  Młodzieżowej Rady Miejskiej z prawem głosu, 

2) uczestnictwa w komisjach Młodzieżowej Rady Miejskiej, 

3) stałego kontaktu z Doradcą w sprawach społecznych Gminy Ryglice, 

4) pozyskiwania środków pozabudżetowych i uczestnictwo w projektach społecznych w imieniu Gminy 

Ryglice. 

§ 16. Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej zobowiązany jest do: 

1) przestrzegania i realizacji statutu oraz uchwał Młodzieżowej Rady Miejskiej, 

2) czynnego udziału w pracach Młodzieżowej Rady Miejskiej i komisji, których jest członkiem, oraz 

uczestniczenia w sesjach, 

3) prowadzenia aktywnej działalności na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Gminy Ryglice, 

4) przekazywania mieszkańcom, w szczególności ludziom młodym, informacji na temat działalności  

Młodzieżowej Rady Miejskiej i innych organów samorządowych Gminy Ryglice, w tym także szkół oraz 

placówek kulturalnych, 

5) aktywnej działalności w organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Ryglice i poza nią, 

6) współpracy z radnymi rad młodzieżowych innych miejscowości. 

§ 17. 1. Mandat radnego wygasa w wyniku: 

1) rezygnacji, 

2) śmierci, 

3) ukończenia szkoły gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej w stosunku do radnych, którzy stanowili 

reprezentacje tych placówek. 

2. Doradca informuje pisemnie o wygaśnięciu mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej: 

1) Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej, 

2) dyrektora szkoły, której uczniem był radny. Szkoła może dokonać wyboru nowego przedstawiciela, jeżeli 

do końca kadencji pozostało co najmniej 6 miesięcy. 

§ 18. Ordynacja wyborcza do  Młodzieżowej Rady Miejskiej stanowi Załącznik nr 2 do Statutu. 

§ 19. Młodzieżowa Rada Miejska uchwala Regulamin Pracy  Młodzieżowej Rady Miejskiej określający 

tryb i zasady działania. 
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Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 20. Zmiany do Statutu wymagają formy właściwej dla jego uchwalenia na wniosek Młodzieżowej Rady 

Miejskiej lub z inicjatywy własnej Rady Miejskiej w Ryglicach. 

§ 21. Organem nadzorczym wobec Młodzieżowej Rady Miejskiej jest Rada Miejska w Ryglicach. 

§ 22. 1. Doradcą  Młodzieżowej Rady Miejskiej jest Sekretarz Gminy. 

2. Zadaniem Doradcy jest pomoc merytoryczna radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

3. Organizacyjne i administracyjne zabezpieczenie funkcjonowania  Młodzieżowej Rady Miejskiej 

zapewnia Burmistrz Ryglic. 

§ 23. Środki finansowe zapewniające realizację celów statutowych  Młodzieżowej Rady Miejskiej 

pochodzą z budżetu Gminy Ryglice. 

§ 24. Miejscem obrad Młodzieżowej Rady Miejskiej jest Urząd Miejski w Ryglicach. 

§ 25. Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem podejmowane są w formie uchwał Młodzieżowej Rady 

Miejskiej po uzyskaniu aprobaty Doradcy Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Stanaszek 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/15 

Rady Miejskiej w Ryglicach 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

 

 

 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Stanaszek 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/15 

Rady Miejskiej w Ryglicach 

z dnia 30 stycznia 2015 r. 

ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ 

§ 1. Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb 

wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ryglicach. 

§ 2. W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej wchodzi 16 radnych. 

§ 3. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej zarządza Burmistrz. 

§ 4. Wybory w poszczególnych szkołach odbywają się na podstawie niniejszej ordynacji, z zachowaniem 

jej zasad oraz w oparciu o wytyczne dyrektora poszczególnej szkoły. 

§ 5. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej są równe, bezpośrednie o odbywają się w głosowaniu 

tajnym. 

2. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej mogą się odbywać w każdym dniu tygodnia. 

3. Wybory zarządza się w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej lub od upływu 

kadencji poprzedniej. 

4. Wybory przeprowadza się najpóźniej 50 dni od ich zarządzenia. 

5. Szczegóły organizacyjne, w tym kalendarz wyborczy, określają wytyczne dyrektora szkoły. 

6. Informacje o wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej, w tym terminie zgłoszeń kandydatów na 

członków MRM ogłaszane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Ryglice. 

§ 6. Bierne i czynne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady Miejskiej przysługuje osobom posiadającym 

adres zameldowania na terenie Gminy Ryglice, które ukończy 14 rok życia, a nie ukończyły 19 roku życia. 

§ 7. Każda ze szkół gimnazjalnych oraz szkoła ponadgimnazjalna mające swe siedziby na terenie Gminy 

Ryglice maja prawo zgłosić do Młodzieżowej Rady Miejskiej 4 radnych. 

§ 8. 1. Dla zarejestrowania kandydata na radnego konieczne jest zebranie przez kandydata podpisów pod 

listą osób popierających jego kandydaturę. 

2. Kandydaci na radnych powinni zebrać co najmniej 25 podpisów poparcia. 

3. Kandydaci niepełnoletni dostarczają pisemna zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przetwarzanie 

ich danych. 

4. Listy kandydatów rejestruje Szkolna Komisja Wyborcza w terminie ustalonym w kalendarzu 

wyborczym. 

5. W wyborach mogą brać udział wyłącznie kandydaci zarejestrowani przez Szkolną Komisje Wyborczą. 

§ 9. Szkolne Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów. 

§ 10. Zmiany Ordynacji dokonywane są w trybie jej nadania. 

  

Przewodniczący Rady 

 

 

Stanisław Stanaszek 
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