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Statut
Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Statut określa cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa, zwanej dalej „Radą”.
Siedzibą Rady jest miasto Piastów.

§2

§3
Rada, będąca organem samorządowym młodzieży miasta Piastowa ma charakter
konsultacyjny.
§4
Rada liczy maksymalnie 11 osób i jest reprezentacją młodzieży – osób od 16 roku do 23
roku życia, zamieszkałych na stałe w Piastowie.
§5
Kadencja Rady trwa 2 lata.
§6
Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Członków Rady wybranych zgodnie z
Ordynacją Wyborczą do Rady.
Rozdział II
Cele i środki do ich realizacji
§7
Celem działalności Rady jest reprezentowanie interesów młodzieży Miasta Piastowa,
upowszechnianie idei samorządowych, wspieranie aktywności ludzi młodych w mieście oraz
podejmowanie innej działalności ważnej z punktu widzenia młodzieży.
§8
Rada realizuje swoje cele poprzez:

Uczestniczenie w podejmowaniu ważnych z punktu widzenia młodzieży decyzji;
Reprezentowanie młodzieży wobec władz miasta;
Współpracę z Radą Miejską w Piastowie oraz Burmistrzem Miasta;
Podejmowanie działań propagujących cele Rady;
Inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi;
Wspieranie i organizowanie życia kulturalnego, sportowego oraz intelektualnego
w środowiskach młodzieżowych;
7. Prowadzenie działalności informacyjno – doradczej;
8. Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele
pokrywają się z celami Rady;
9. Podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii.
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§9
1.
Nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których
cele pokrywają się z celami Rady odbywa się poprzez przyjęcie
i podpisanie porozumienia.
2.
W uchwale i porozumieniu określone powinny być cele współpracy, środki do ich
osiągnięcia, czas współpracy, zespół osób odpowiedzialnych za realizację tych celów i
inne ważne z punktu widzenia danego porozumienia fakty.
Rozdział III
Członkowie Rady
§ 10
Członek Rady może wykonywać swoje czynności po złożeniu, na I sesji, uroczystego
ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście jako Członek Rady pracować dla dobra
i pomyślności młodzieży miasta Piastowa, działać zawsze zgodnie z prawem oraz
z interesami młodzieży i nie szczędząc sił dla wykonania zadań Rady”. Po odczytaniu treści
ślubowania, wywołani kolejno Członkowie Rady wypowiadają słowo „ślubuję”(mogą dodać
słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”). Członkowie Rady, którzy nie byli obecni na pierwszej sesji
lub ich praca w Radzie rozpoczęła się w trakcie kadencji Rady, składają ślubowanie na
pierwszej sesji, na której są obecni.
§ 11
Członkowie Rady mają prawo:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich organów Rady;
2. uczestniczenia w posiedzeniach Rady;
3. zgłaszania projektów uchwał oraz innych wniosków;
4. zabierania głosu w dyskusjach;
5. brania udziału we wszystkich przedsięwzięciach Rady.
§ 12

Członkowie Rady mają obowiązek:
1. przestrzegania Statutu i uchwał Rady;
2. dbania o dobre imię Rady;
3. kierowania się zasadami koleżeństwa w relacjach z innymi Członkami Rady;
4. godnego reprezentowania młodzieży, której jest przedstawicielem;
5. czynnego uczestniczenia w pracach Rady;
6. poinformowania Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca zamieszkania;

7. usprawiedliwiania u Przewodniczącego Rady swoich nieobecności na sesjach Rady
i w pracach zespołów problemowych.
§ 13
1. Mandat Członka Młodzieżowej Rady Miasta wygasa w przypadku:
1). śmierci;
2). zakończenia kadencji;
3). rezygnacji;
4). zmiany miejsca zamieszkania poza teren Miasta Piastowa;
5) przekroczenia 23 lat.
2. Decyzję o wygaśnięciu mandatu podejmuje Młodzieżowa Rada Miasta w formie uchwały.
Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna Rady
Organami Rady są:
1. Zarząd Rady;
2. Komisja Rewizyjna.

1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

§ 14

§ 15
Organem wykonawczym Rady jest Zarząd Rady, zwany dalej Zarządem, powoływany
w drodze uchwały Rady na okres jej kadencji. Zarząd składa się z Przewodniczącego
Rady, jednego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Rada wybiera Zarząd spośród Członków Rady wyrażających zgodę na kandydowanie
bezwzględną większością głosów składu Rady, przy obecności co najmniej połowy
składu Rady, w głosowaniu tajnym. Zarząd wybierany jest na pierwszej sesji nowo
wybranej Rady, którą prowadzi najstarszy Członek Rady.
Rada może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym na wniosek
1/4 składu Rady . Głosowanie odbywa się na najbliższej sesji Rady.
Jeżeli wniosek o odwołanie członka/członków Zarządu nie uzyskał wymaganej
większości, to kolejny może być złożony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy.
Członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji dobrowolnie jednakże
w takim przypadku pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego członka Zarządu,
którego dokonuje się na najbliższej sesji Rady w trybie określonym w ust. 2.
§ 16
Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Zarządu, Rada powołuje Komisję
Rewizyjną zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 Członków Rady.
W pracach Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie roczne z działalności Rady.
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
Przewodniczącego spośród członków Komisji oraz określa częstotliwość spotkań. Wybór
Przewodniczącego podlega zatwierdzeniu przez Radę.
Członka Komisji Rewizyjnej można odwołać na wniosek min. 3 Członków Rady
w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
Komisja Rewizyjna składa Radzie raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.
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§ 17
Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których celem jest
wykonywanie zadań wynikających z uchwały Rady.
Skład osobowy zespołu, zakres jego zadań i termin realizacji określa uchwała Rady.
W toku prac zespołów problemowych Rada może, na wniosek zgłoszony przez Członka
Rady, dokonać zmian w składach liczbowych i osobowych zespołów.
Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 - 3 Rada podejmuje w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.
Zespół ulega rozwiązaniu uchwałą Rady.
Zespół ze swego grona wybiera Przewodniczącego, który jest odpowiedzialny przed Radą
za realizację zadania.
Zespół składa Radzie raz w roku lub w momencie zakończenia pracy sprawozdanie ze
swojej działalności.
Rozdział V
Sesje Rady

§ 18
Rada obraduje na jawnych sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej raz na
trzy miesiące.
§ 19
Sesje organizuje i zwołuje Przewodniczący Rady ustalając projekt porządku obrad oraz ich
miejsce, dzień i godzinę. Ponadto sesja może zostać zwołana na wniosek 1/3 składu Rady
wraz z podaniem projektu porządku obrad.
§ 20
O sesji powiadamia się Członków Rady, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie oraz
Burmistrza Miasta Piastowa najpóźniej na 7 dni po wyznaczonym terminem wysyłając
zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz przygotowane projekty uchwał i inne niezbędne
materiały związane z przedmiotem sesji. W razie niedotrzymania powyższego terminu Rada
może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając jej nowy termin.
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§ 21
Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada rozstrzyga w drodze uchwał.
Jeśli Statut nie stanowi inaczej uchwały podejmowane są jawnie zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
Rozdział VI
Działalność konsultacyjna Rady

§ 22
Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Miasta opinii we
wszystkich
sprawach
dotyczących
funkcjonowania
samorządu
lokalnego,
a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.
2.
Opinię, w sprawach określonych w ust. 1 Rada może wydawać z własnej inicjatywy
w formie przyjętego przez Radę stanowiska.
3.
Członkowie Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, w posiedzeniach komisji i
sesjach Rady Miejskiej.
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Rada Miejska w Piastowie lub Burmistrz Miasta może zwrócić się do Rady o wydanie
opinii w danej sprawie, określając termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 14 dni. Nie
przedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej
wyrażenia.

Rozdział VII
Wyróżnienie Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa
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§ 23
Rada może przyznawać wyróżnienie za działalność na rzecz młodzieży Piastowa.
Wyróżnienie to przyznawane jest poprzez przyjęcie Uchwały bezwzględną
większością głosów.
Z inicjatywą przyznania wyróżnienia może wystąpić każdy z Członków Rady.
Wzór wyróżnienia zostanie opracowany przez Radę i przyjęty w formie Uchwały.
Rozdział VIII
Logo Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa
§ 24
Rada może posiadać swoje logo, które zostanie przyjęte uchwałą Rady

Rozdział IX
Opiekun Rady
§ 25
1.
Rada Miejska w Piastowie powołuje Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, zwanego
dalej Opiekunem.
2.
Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających swobodny
przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi miasta i Urzędem
Miasta.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 26
Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. Rada może wnioskować o
dokonanie zmian w Statucie.
2.
Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Statutu.
3.
Regulamin organizacyjny Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
4.
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Piastowie.
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