Uchwała Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa
Działając na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§1
Radzie Młodzieży Rzeszowa nadaje się statut określający tryb wyboru jej członków
i zasady działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr XXXXVI/581/2008 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie nadania statutu Radzie Młodzieży Rzeszowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa
Andrzej Dec

Uzasadnienie
Z uwagi na zmiany w strukturze szkolnictwa wynikające z reformy systemu oświaty
zachodzi konieczność zaktualizowania zapisów statutu.

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia

Statut
Rady Młodzieży Rzeszowa

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Statut określa tryb wyboru członków oraz zasady działania Rady Młodzieży
Rzeszowa, zwanej dalej „Radą”.
2. Rada ma charakter konsultacyjny.

1.

2.
3.
4.

§2
Młodzież szkół ponadpodstawowych Miasta Rzeszowa tworzy wspólnotę
samorządową społeczności uczniowskich. Działa ona przez swój organ, jakim jest
Rada.
Siedziba Rady mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie.
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury sprawuje pieczę nad działalnością Rady
i udziela jej wsparcia organizacyjnego.
Pomocy Radzie udzielają także odpowiednie wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rozdział II
Tryb wyboru członków Rady
§3
W skład Rady wchodzi po dwóch
ponadpodstawowych Miasta Rzeszowa.

uczniów

–

przedstawicieli

szkół

§4
1. Członków Rady wybierają uczniowie danej szkoły na okres dwuletniej kadencji,
w wyborach przeprowadzonych zgodnie z zasadami wyboru samorządów
uczniowskich poszczególnych szkół. W takim samym trybie dokonuje się wyborów
uzupełniających, a także odwołuje się członków Rady.
2. Wybory do Rady organizuje samorząd uczniowski.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach członek Rady może zostać odwołany na
pisemny wniosek Prezydium Rady. Uchwałę w tym zakresie Rada podejmuje
bezwzględną większością głosów składu Rady.
§5
1. Rada może postanowić o ustanowieniu Honorowego Członka Rady Młodzieży
Rzeszowa.
2. Uchwałę w tym zakresie Rada podejmuje na pisemny wniosek co najmniej 1/3
członków Rady, bezwzględną większością głosów składu Rady.

Rozdział III
Zasady działania Rady

1.
2.

3.

4.

§6
Rada wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady
(Prezydium Rady).
Rada może postanowić o odwołaniu członka Prezydium Rady na pisemny wniosek
co najmniej 1/3 członków Rady. Uchwałę w tym zakresie Rada podejmuje
bezwzględną większością głosów składu Rady.
W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Rady, Rada dokonuje wyboru na wakujące stanowisko na
najbliższym posiedzeniu Rady.
Rada ze swego grona może powoływać komisje do określonych zadań, określając
przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisja wybiera Przewodniczącego
Komisji.

§7
1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący
Rady:
1) organizuje pracę Rady;
2) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom;
3) przygotowuje sprawozdania z działań Rady i prezentuje je na forum Rady
w czasie ostatniego posiedzenia w roku szkolnym;
4) reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Sekretarz Rady prowadzi dokumentację Rady i protokołuje jej posiedzenia.
W przypadku niemożności wykonywania obowiązków przez Sekretarza,
Przewodniczący Rady wyznacza innego członka Rady.
§8
1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych stosownie do potrzeb, nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące, z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
2. Każdy członek rady ma obowiązek uczestniczyć w zaplanowanym posiedzeniu
Rady.

3. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu, członek rady ma
obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie, oraz przekazać informację o realizacji
powierzonych zadań.
§9
1. Posiedzenia Rady są jawne.
2. O posiedzeniu Rady powiadamia się członków Rady, Przewodniczącego Rady
Miasta Rzeszowa oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury na 7 dni przed
terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu, terminie
i porządku obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane
z przedmiotem obrad.
3. Przewodniczący Rady powiadamia o posiedzeniu Rady uczniów szkół
ponadpodstawowych Miasta Rzeszowa za pośrednictwem samorządów
uczniowskich. Samorządy powiadamiają ogół uczniów w sposób zwyczajowo
przyjęty w danej szkole.
§ 10
1. Postanowienia Rady zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy składu Rady, z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 4 ust. 3, § 5 ust. 2
i § 6 ust. 2.
3. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium
Rady.
§ 11
1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić co najmniej 5 członków Rady.
2. Inicjatywa podjęcia uchwały winna być zgłoszona Przewodniczącemu Rady na co
najmniej 14 dni przed posiedzeniem Rady.

