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STATUT MIODZIIZOWEJ RADY GMINY

Postanowienia o96lne

51

1. Statut okreSla zasady dzialania Mlodzie2owej Rady Gminy...., zadania Mlodzieiowej Rady

Gminy ...., tryb i kryteria wyboru czlonk6w do Mlodzieiowej Rady Gminy ..., zasady

wygasniQcia mandatu iodwolania czlonka Mlodzieiowej Rady Gminy ... oraz....
2. Mlodzieiowa Rada Gminy...... jest reprezentacja mlodziezy zamieszkale.i na terenie gminy

3. llekrod w Statucie mowa jest o:

a. Radzie - naleiy przez to rozumied Mlodzieiowq Radq Gminy ......;

b. Radaym - naleiy przez to rozumiei czlonka Mlodzieiowej Rady Gminy.....;
c. Radzie cminy - naleiy przez to rozumiee Rade Gminy .....;

d. Urzqdzie - naleiy przez to rozumiei Urzqd Gminy w.......;
e

Zasady dzialania
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1. Mandat Radnego ma charakter spoleczny, politycznie neutralny i sprawowany jest

nieodplatnie.

2. Rada moie wsp6lpracowad z innymi mlodzieiowymi radami gmin, mlodzieiowymi radami
powiat6w oraz mlodzie2owymi sejmikami wojew6dztw, organizacjami pozarzqdowymi w
kraju oraz za granica, a takie instytucjami publicznymi w celu realizacji swoich zada6.

3. Zadania zwiqzane z obslugQ administracyjno-biurowa Rady zapewnia Uned.
4. Do obowiqzk6w Radnego naleiy:

a. godna reprezentacja Rady;

b. przestrzeganieStatutu;

c. uczestniczenie w pracach co najmniej jednej komisji problemowej/zespoiu
problemowego;

d. wykonywanie uchwal Rady;

5. Radny moie zostat delegowany do reprezentowania Rady na zorganizowanych
wydarzeniach. Delegowanie nastqpuje bezwzglqdnq wiqkszo5ciq glos6w w obecnoJci co
najmniej polowy skladu Rady, w glosowaniu jawnym.

5. Radnemu biorAcemu udzial w posiedzeniu Rady lub reprezentujqcemu Radq na

zorganizowanym wydarzeniu przysluguje zwrot koszt6w zwiazanych z przejazdem. Zwrot
koszt6w nastQpuje na wniosek radnego, do kt6rego naleiy zalqczyd dokument
potwierd2ajacy ich poniesienie, w szczeg6lnosci rachunek lub fakturq. Wniosek powinien

zostal2loiony Prezydium Rady w terminie do 30 dni od dnia, w kt6rym radny poni6sl koszty.
7. Radnemu biorqcemu udzial w posiedzeniach Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na

kt6rym reprezentuje on Radq, a w przypadku niepelnoletniego Radnego - takie jego

rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca siq koszty przejazdu na terenie kraju zwiqzane z

udzialem w posiedzeniu Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na kt6rym repre2entuje on
Radq.



8. Zwrot koszt6w nastepuje na wniosek radnego, do kt6rego naleiy zalqczyd dokument

potwierdzajacy ich poniesienie, w szczeg6lnoSci rachunek lub fakture. Wniosek powinien

zostai zlo2ony Prezydium Rady w terminie do 30 dni od dnia poniesienia koszt6w.

9. Zwrotu koszt6w dokonuje siq na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w got6wce w

terminie 30 dni od zloienia wniosku.

Zadania Rady
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1. Do zadari Rady naleiy w szczeg6lnosci:

a. opiniowanie projektdw uchwal dotyczqcych mlodzieiy; I

b. udzial w opracowaniu dokument6w strategicznych gminy na rzecz mlodzieiy; .
c. monitorowanie realizacji dokument6w strategicznych gminy na rzecz mlodzieiy; rr'

d. podejmowanie dzialai na rzecz mlodzieiy, w szczeg6lnoSci w zakresie edukacji

obywatelskiej, na zasadach okreilonych przez Radq Gminy;

e. ............

2. Rada wykonu.ie swoje zadania w szczeg6lnoSci poprzez:

a. stalA wsp6lpracq z mlodzieiq zamieszkujqcq teren gminy, Radq Gminy, organizacjami

pozarzqdowymi, a tak2e innymi podmiotami, kt6rych cel dzialania jest zgodny

zdaniami Rady;

b. skladanie wniosk6w o podjecie Inicjatywy uchwalodawczej do Rady Gminy;

c. podejmowanie inicjatyw majacych sluiyd mlodzieiy;

d. uczestnictwo w obradach Rady Gminy;

e

3. Rada ma prawo:

a. kierowad zapytania lub wnioski w sprawach dotyczqcych gminy;

b. organizowad wydanenia na rzecz mlodzieiy w ......;

c. ........

organizacja Rady
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1. Organem Radyjest Prezydium, w sklad kt6rego wchodzq Radni wybrani przez czlonk6w Rady.

2. w sklad Prezydium Rady wchodzq:

a. PrzewodniczqcyRady;

b. 2 Wiceprzewodniczqcych Rady;

c. Sekretarz;

d. Skarbnik.

3. Do kompetencji Prezydium naleiy:

a. kierowanie pracami Rady;

b. przygotowywanie planu pracy Rady;

c. przygotowywanie projekt6w uchwal i stanowiski

d. reprezentowanie Rady na zewnqtrz.

4. Prezydium Rady wybierane jest spo6r6d Radnych na pierwszej sesji Rady, zwyklq wiqkszo3ciq

glos6w w obecnolci co najmniej polowy skladu Rady, w Elosowaniu jawnym.



5. Czlonek Prezydium Rady moie zostaf odwolany, zwyklq wiqkszo6ciq glos6w w obecnoici co

najmniej polowy skladu Rady, w glosowaniu jawnym, na wniosek Radnych zloiony na 14 dni
przed najbliiszym posiedzeniem, z powodu:

a. uchylania siq od obowiEzk6w;

b. nieodpowiedniego zachowania;

c. dzialai sprzecznych ze stanowiskiem Rady;

d. ......

6. W przypadku odwolania, czlonek Prezydium pelni swoje obowiazki do czasu wyboru nowego

czlonka Prezydium.

7. Do kompetencji Przewodniczqcego Rady naleiy:

a. reprezentowanie Rady na zewnQtrz;

b. ustalanie w porozumieniu z Urzqdem termin6w posiedzei Rady;

c. prowadzenie sesji Rady;

d. organizowanie pracy Prezydium;

e. .....

8. WiceprzewodniczQcy Rady zastqpujE Przewodniczacego Rady po otrzymaniu upowainienia, a
takie wykonuja zadania powierzone przez PrzewodniczQcego Rady.

9. Do zadai Sekretarza Rady nalezy:

a. prowadzenie dokumentacji Rady;

b. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady i odpowiedniego pneplywu
informacji;

c. spoeadzanie uchwal, protokol6w z sesji Rady oraz posiedzef prezydium;

d. .........

10. Do zadah Skarbnika naleiy:

a. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budietu Rady;

b. ........

11. Radni dzialajq r6wniei poprzez komisje problemowe/zespoly problemowe. W sklad kaidej
komisji/zespolu problemowego wchodzi co najmniej 2 Radnych. Komisje dzialajQ w
nastepujacych obszarach:

a. kultury i oJwiaty;

b. sportu;

c. .,.....
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1. Rada obraduje na sesjach:

a. zwyczajnych - zwolywanych w kaidym miesiAcu roku kalendarzowego, z wyjatkiem
wakacji i ferii zimowych;

b. nadzwyczajnych - zwolywanych w sprawach pilnych, na wniosek prezydium lub co
najmniej 5 Radnych;

2. Radnl odbywajq sesje w budynku Urzqdu. W wyjqtkowych sytuacjach, sesje mogq odbywai
siq z wykorzystaniem urzqdzed jednoczeSnie rejestrujqcych zapis obrazu i diwieku.

3. Sesje zwolywane sq przez Przewodniczqcego Rady lub przez wyznaczonego

Wiceprzewodniczacego. Co najmniej 7 dni przed sesjQ, Radni otrzymujq plan zbli2ajqcej siq

sesji. Porzqdek obrad moie byt przesylany drogq tradycyjnq lub elektronicznq.



Opiekun Rady
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1. Rada posiada swojego Opiekuna, kt6ry wspiera jq w dzialaniach i zapewnia

merytorycznQ oraz organizacyjnq.

2. Opiekunem Rady mo2e zostad osoba spelniajqca nastepujQce wymagania:

a. posiada doswiadczenie w dzialalnoJci samorzqdowej;

b. ......

.,eJ pomoc

Wyb6r czlonk6w Rady
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1. Czlonkowie Rady wybierani sA przez W6jta spoir6d mlodzieiy zamieszkalej teren gminy .....

na rocznq kadencje, kt6ra rozpoczyna siq l paidziernika kaidego roku.

2. Czlonkiem Rady mo2e zostad osoba spelniajAca nastqpujqce wymagania:

a. w dniu wyboru nie ukoiczyla 25 lat;

b. przedstawila poparcie co najmniej 10 os6b, kt6re w dniu udzielenia poparcia nie

ukodczyly 25 lat, zamieszkalych na terenie Bminy.......;
c, ........

3. Mandat Radne8o wygasa w skutek:

a. rezygnacji zloionej pisemnie Przewodniczqcemu lub ustnie do protokolu;

b. nieusprawiedliwionej nieobecnoici na ...... kolejnych sesjach Rady;

c. zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy......;

d. odm6wienia lub niezloienia jlubowania;

4. Radny moie zostad odwolany pzez W6jta z powodu:

a. nienaleiytego wykonywania obowiqzk6w;

b. raiQcego naruszenia Statutu;

c

5. W miejsce Radnego, kt6rego mandat wygasl lub Radnego, kt6ry zostal odwolany, W6jt

niezwlocznie wybiera nowego Radnego.

Postanowienia koricowe
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1. Zmiany Statutu dokonywane sq przez Radq Gminy w formie uchwaly.

4. Radni podejmujq decyzje zwyklA wiqkszo6ciq glos6w w obecnoJci co najmniej polowy skladu

Rady, w glosowaniu jawnym, chyba ie Statut stanowi inaczej.

5. Bezwuglqdnq wiqkszoiciq glos6w w obecnoici co najmniej polowy skladu Rady, w glosowaniu

jawnym, podejmowane sA decyzje w nastqpujqcych sprawach:

a. ........



2. Koszty zwiezane z realizacjq zadari statutowych pokrywa Urzad. Rada mo2e ubiegai sie o

Srodkifinansowe 16wniei z innych ir6del.


