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Patryk Janusz Król

Rada Gminy

PETYCJA

Działa1ąc na podstawie ustawy z dnta 1 1 lipca 2014 r. o petycj ach (Dz'IJ. 2014
poz. 1195, tj . Dz.IJ. 2018 poz. 870) wnoszę o utworzenie:

- Młodzie żowe1 Rady Gminy.

Uzasadnienie

Utworzenie Młodziezowej Rady Gminy pozwoli młodzieży zterenu gminy
zyskac realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym, Młodziez
będzie miała SZanSę rczwtnąó umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o

funkcjonowaniu lokalnego samorządu' j.go problemach i wyzwantach, atakże
będzie stanowiło to wprowadzente i motywację do większej aktywności
obywatelskiej.

Do petycj t zał'ączam projekt statutu.

Zgodnie z art' 4ust. 3 ustawy z dnia 11 |ipca Zo1'4 r'o petycjach Wyrazam zgodę na

ujawnienie na stronie internetowej i/lub w Biuletynie Informacji Publicznej zawartych w

formu|arzu moich danych osobowych (wyłqcznie imienia i nazwiska) na potrzeby

rozpatrzenia petycji.



STATUT MŁoDZ|EZoWEj RADY GMINY

Postanowienia ogó|ne

S1

1'. statut okreś|a zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy...., zadania Mtodziezowej Rady

Gminy ...., tryb i kryteria wyboru członków do Młodzieżowej Rady Gminy ..., zasady wygaśnięcia

mandatu iodwołania cztonka Mtodziezowej Rady Gminy ... oraz....

2. Mtodziezowa Rada Gminy ...'.. jest reprezentacjq młodzieży zamieszkałej na terenie gminy

3. llekroć w Statucie mowa jest o:

a. Radzie - na|eży przezto rozumieć Młodzieżowq Radę Gminy......;

b. Radnym - nalezy przezto rozumieć członka Młodzieżowej Rady Gminy ....';

c. Radzie Gminy - na|eży przez to rozumieć Radę Gminy .....;

d. Urzędzie - na|eży przez to rozumieć Urzqd Gminy W .'.....;

Zasadv działania
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.)'. Mandat Radnego ma charakter społeczny, poIitycznie neutraIny i sprawowany jest

nieodpłatnie.

2. Rada może współpracowaĆ z innymi młodzieżowymi radami gmin, młodzieżowymi radami

powiatów oraz młodzieżowymi sejmikamiwojewództw, organizacjami pozarzqdowymiw kraju

orazza granicq, a takze instytucjami pub|icznymiw celu rea|izacji swoich zadan.

3. Zadania zwiqzane z obsługq administracyjno-biurowq Rady zapewnia Urzqd,

4. Do obowiqzków Radnego na|eży:

a. godna reprezentacja RadY;

b. przestrzeganieStatutu;

c. uczestniczenie W pracach co najmniej jednej komisji probIemowej/zespołu

problemowego;

' d. wykonywanie uchwał Rady;

5. Radny może zostać de|egowany do reprezentowania Rady na zorganizowanych

wydarzeniach. DeIegowanie następuje bezwzg|ędnq większościq głosów w obecnościco

najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.

6. Radnemu biorqcemu udziałw posiedzeniu Rady |ub reprezentujqcemu Radę na

zorga nizowa nym wyda rze ni u przysługuje zwrot kosztów zwiqza nych z przejazdem . Zwrot

kosztów następuje na wniosek radnego, do którego na|eży zatqczyc dokument

potwierdzajqcy ich poniesienie, w szczególności rachunek Iub fakturę. Wniosek powinien

został złozony Prezydium Rady w terminie do 30 dniod dnia, w którym radny poniósł koszty.

7. Radnemu biorqcemu udział w posiedzeniach Rady Iub w zorganizowanym wydarzeniu, na

którym reprezentuje on Radę, a w przypadku niepełno|etniego Radnego - także jego

rodzicowi |ub opiekunowi prawnemu, Zwraca się koszty przejazdu na terenie kraju zwiqzan'e z

udziałem w posiedzeniu Rady |ub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on

Radę.



8. Zwrot kosztów następuje na wniosek radnego, do którego na|ezy załqczyc dokument

potwierdzajqcy ich poniesienie, w szczegó|ności rachunek lub fakturę. Wniosek powinien

zostać złozony Prezydium Rady w terminie do 30 dni od dnia poniesienia kosztów.

9. Zwrotu kosztów dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku Iub w gotówce w

terminie 30 dniod złozenia wniosku.

Zadania Radv
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1. Do zadań Rady należy w szczegó|ności:

a. opiniowanie projektów uchwał dotyczqcych młodzieży;

b' udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz mtodzieży;

c. monitorowanie rea|izacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży;

d. podejmowanie dziatań na rzecz młodzieży, w szczegó|ności w zakresie edukacji

obywate|skiej, na zasadach okreś|onych przez Radę Gminy;

2. Rada wykonuje swoje zadania w szczegó|ności poprzez:

a. stałq współpracę z młodzieżq zamieszkujqcq teren gminy, Radq Gminy, organizacjami

pozarzqdowymi, a takze innymi podmiotami, których ceI działania jest zgodny

zdaniami Rady;

b. sktadanie wniosków o podjęcie inicjatywy uchwatodawczej do Rady Gminy;

c. podejmowanie inicjatyw majqcych słuzyć młodziezy;

d. uczestnictwo w obradach Rady Gminy;

e.

3. Rada ma prawo:

a. kierować zapytania Iub wnioskiw sprawach dotyczqcych gminy;

b. organizować wydarzenia na rzecz młodzieży W ..'...;

c.

Organizacja Rady

1'. organem Rady jest Prezydium, w skład którego wchodzq Radni wybra ni przez członków Rady.

2. W skład Prezydium Rady wchodzq:

a. Przewodniczqcy Rady;

b. 2 Wiceprzewodniczqcych Rady;

c. Sekretarz;

d. Skarbnik.

3. Do kompetencji Prezydium nalezy:

a. kierowanie pracami Rady;

b. przygotowywanie planu pracy Rady;

c' przygotowywanie projektów uchwał i stanowisk;

d. reprezentowanie Rady na zewnqtrz 
.&

4. Prezydium Rady wybierane jest spośród Radnych na pierwszej sesji Rady, zwyktq większościq

głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym.

s4



5. Członek Prezydium Rady może zostać odwołany, zwykłq większościq głosów w obecności co

najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, na wniosek Radnych ztozony na 14 dni

przed najblizszym posiedzeniem, z powodu: .

a. uchy|ania się od obowiqzków;

b. nieodpowiedniego zachowania;

c. dziatan sprzecznych ze stanowiskiem Rady;

o.

6. W przypadku odwołania, członek Prezydium pełni swoje obowiqzki do czasu wyboru nowego

cztonka Prezydium.

7. Do kompetencji Przewodniczqcego Rady na|eży:

a. reprezentowanie Rady na zewnqtrz;

b. usta|anie w porozumieniu z Urzędem terminów posiedzeń Rady;

c. prowadzenie sesji Rady;

d. organizowanie pracy Prezydium;

8. Wiceprzewodniczqcy Rady zastępujq Przewodniczqcego Rady po otrzymaniu upowaznienia, a

takze wykonujq zadania powierzone przez Przewodniczqcego Rady.

9. Do zadań Sekretarza Rady nalezy:

a. prowadzenie dokumentacji Rady;

b. za pewnienie sprawnego funkcjonowa nia Rady i od powied niego przepływu informacji;

c. sporzqdzanie uchwat, protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Prezydium;

d.

10. Do zadań Skarbnika nalezy:

a. sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budzetu Rady;

b.

1L. Radni d

komisji/

następu

o,

b.

c.

ziatajq równiez poprzez komisje prob|emowe/zespoły prob|emowe. W skład każdej

zespołu probIemowego wchodzi co najmniej 2 Radnych. Komisje działajq w
jqcych obszarach:

ku|tury i oświaty;

sportu;
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1.. Rada obraduje na sesjach:

a. zwyczajnych - zwoływanych w kazdym miesiqcu roku ka|endarzowego, z wyjqtkiem

wakacji i ferii zimowych;

b. nadzwyczajnych - zwoływanych w sprawach pi|nych, na wniosek Prezydium |ub co

najmniej 5 Radnych;

2. Radni odbywajq sesje w budynku Urzędu. W wyjqtkowych sytuacjach, sesje mogq odbywać się

z wykorzystaniem urzqdzeńjednocześnie rejestrujqcych zapis obrazu i dŹwięku.

3' Sesje zwoływane sq przez Przewodniczqcego Rady Iub przez Wyznaczonego

Wiceprzewodniczqcego. Co najmniej 7 dni przed sesjq, Radni otrzymujq pIan zbIiżajqcej się

sesji. Porzqdek obrad moze być przesyłany drogq tradycyjnq |ub eIektronicznq. ls

4. Radni podejmujq decyzje zwykłq większościq głosów w obecności co najmniej połowy składu

Rady, w głosowaniu jawnym, chyba ze Statut stanowi inaczej.



5. Bezwzg|ędnq większościq głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w g|osowaniu

jawnym, podejmowane sq decyzje w następujqcych sprawach:

a.

Opiekun Rady
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1'. Rada posiada swojego opiekuna, który wspiera jq w działaniach i zapewnia jej pomoc

merytoryczn q oraz organizacyjnq.

2. opiekunem Rady może zostać osoba spełniajqca następujqce wymagania:

a' posiada doświadczenie w działaIności samorzqdowej;

b.

Wybór członków Rady
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1'. Członkowie Rady wybierani sq przez Wójta spośród młodziezy zamieszkałej teren gminy ......

na rocznq kadencję, która rozpoczyna się 1 paŹdziernika każdego roku.

2. Cztonkiem Rady moze zostać osoba spełniajqca następujqce wymagania:

a. w dniu wyboru nie ukończyła 25 |at;

b. przedstawiła poparcie co najmniej ].0 osób, które w dniu udzie|enia poparcia nie

ukończyły 25 |at, zamieszkałych na terenie gminy....''.;

c.

3. Mandat Radnego wygasa w skutek:

a. rezygnacji z|ozonej pisemnie Przewodniczqcemu Iub ustnie do protokołu;

b. nieusprawiedIiwionej nieobecności na ...... ko|ejnych sesjach Rady;

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

d. odmówienia Iub nieztożenia ś|ubowania;
e

4. Radny moze zostać odwotany przez Wójta z powodu:

a. nienaIeżytego wykonywania obowiqzków;.. b. rażqcego naruszenia Statutu;

5. W miejsce Radnego, którego mandat wygasł |ub Radnego, który zostat odwołany, Wójt

niezwtocznie wybiera nowego Radnego.

Postanowienia końcowe
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1'. Zmiany Statutu dokonywane sq przez Radę Gminy w formie uchwały.
, 2. Koszty zwiqzanezrea|izacjqzadań statutowych pokrywa Urzqd, Rada może ubiegać się o środki

finansowe równiez z innych źrodet. !$


