UCHWAŁA NR VII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 21 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach
Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr LXVII/358/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Świebodzicach (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 201 poz. 3108) zmienionej uchwałą Nr XIV/93/2015 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Świebodzicach (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 5398) wprowadza się, następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
" § 4. Rada działa na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)";
2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. W skład Rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
funkcjonujących na terenie miasta Świebodzice, oraz uczniowie zamieszkali na terenie miasta
Świebodzice uczęszczający do szkół funkcjonujących poza miastem Świebodzice, wybrani
w wyborach bezpośrednich w obwodach, które stanowią poszczególne szkoły.";
3) w

§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
" 2. W skład Rady wchodzi 21 uczniów, przy czym dla poszczególnych obwodów ustala się
następującą liczbę mandatów:

1) Obwodu nr 1- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - 4 mandaty;
2) Obwód nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego - 3 mandaty;
3) Obwód nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka - 2 mandaty;
4) Obwód nr 4 Publiczna Szkoła Podstawowa Integracyjna

im. Henryka Sienkiewicza - 2 mandaty;

5) Obwód nr 5 Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej - 4 mandaty;
6) Obwód nr 6 Zespołu Szkół im. Stanisława Prusińskiego - 2 mandaty,
7) Obwód nr 7 Miejski Dom Kultury - dla uczniów uczących się poza miastem Świebodzice 4 mandaty.";
4) § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12. 1. Kadencja Rady trwa trzy lata.
2. Członkiem Rady może zostać każda osobą, która w chwili wyboru łącznie spełnia następujące
kryteria:
a) na stałe mieszka w Świebodzicach lub uczęszcza do szkół funkcjonujących na terenie miasta,
b) uczy się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej oraz nie jest zawieszona w prawach ucznia,
c) ukończyła 13 lat i nie ukończyła 21 lat.";
5) w § 22 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
" 1. Czynne prawo wyborcze posiadają uczniowie klas VI - VIII szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych, zwani dalej wyborcami".
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6) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wybory zarządza na co najmniej 2 tygodnie przed ustaloną ich datą przewodniczący Rady
Miejskiej.
7) w § 22 ust. 3. otrzymuje brzmienie:
" 3. Informację o zarządzeniu wyborów wraz z wyciągiem z niniejszego Statutu oraz danymi
kontaktowymi komisji wyborczej wywiesza się w każdej szkole podstawowej, w szkole
ponadpodstawowej oraz w Miejskim Domu Kultury".
8) w § 25 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
" 1. Komisję wyborczą, powołuje odpowiednio dyrektor szkoły, Zespołu Szkół lub Miejskiego
Domu Kultury i ustala jej przewodniczącego. ''.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zdzisław Pantal
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Uzasadnienie
Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa rada gminy, powołując
młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.
W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty i zmianą typów szkół zachodzi konieczność
dostosowania obowiązującego dotychczas Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach do
zmian w strukturze organizacyjnej szkolnictwa, w tym w szczególności aktualizacji nazw obwodów i
liczby przypisanych im mandatów oraz ponownego zdefiniowania czynnego prawa wyborczego.
Zmiana systemu kształcenia w powiązaniu z ustawowym wydłużeniem kadencji organów gminy
uzasadnia też określenie na nowo okresu kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Podjęcie uchwały nie niesie dla Gminy Świebodzice skutków finansowych.
Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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