
UCHWAŁA NR XXXIV/318/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/432/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 8 października 2014 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2016 r. 
poz. 446 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Drezdenka określonym uchwałą NR LVII/432/2014 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 8 października 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Drezdenka i nadania jej Statutu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja radnego Młodzieżowej Rady może trwać maksymalnie 3 lata.”;

2) w § 10  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ukończenia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;”;

3) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28.  „§ 28. Okręgami wyborczymi są:

1) okręg wyborczy nr 1 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku (5 mandatów);

2) okręg wyborczy nr 2 – Gimnazjum nr 1 w Drezdenku (5 mandatów);

3) okręg wyborczy nr 3 – Gimnazjum nr 2 w Drezdenku (5 mandatów).”;

4) w § 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady Miejskiej przeprowadza się 
wybory uzupełniające w okręgu, w którym występuje wakat.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drezdenku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Drezdenku uznała, że jej bardzo ważnym zadaniem jest kształtowanie
obywatelskiej postawy w młodzieży. Rada Miejska w Drezdenku powołując w 2014r. Młodzieżową Radę
Miejską rozpoczęła trwałą współpracę z samorządami uczniowskimi drezdeneckich gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. Proponowane zmiany w Statucie mają dostosować liczbę mandatów do liczby
uczniów w poszczególnych okręgach wyborczych oraz uwzględniają uwagi zgłaszane przez młodzież
dotyczące długości kadencji radnych MRM.
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