
UCHWAŁA NR XX/227/20 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba, stanowiącego załącznik do uchwały nr 
L/320/18 Rady Miasta Poręba z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Poręba, poprzez: 

᠆  zmianę  § 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„Rada liczy maksymalnie 15 radnych i jest reprezentacją młodzieży – uczniów szkół podstawowych, 
uczniów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych.”, 

᠆  uchylenie  § 6 ust. 1 pkt 4.  

§ 2. Zmienia się treść Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Poręba, poprzez: 

᠆  zmianę  § 7 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:  

„Warunkiem czynnego prawa wyborczego do Rady jest uczęszczanie w Porębie do: szkoły podstawowej, 
klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych lub do szkoły 
ponadpodstawowej.”, 

᠆  zmianę  § 8 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Warunkiem biernego prawa wyborczego do Rady jest uczęszczanie w Porębie do: szkoły podstawowej, 
klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych lub do szkoły 
ponadpodstawowej. Kandydat winien mieć ukończone 12 lat w dniu zgłoszenia swojej kandydatury.”, 

᠆  zmianę  § 9, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Podział mandatów w rozbiciu na poszczególne szkoły wygląda następująco: 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie – 5 mandatów; 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie – 3 mandaty; 

3) Zespół Szkół w Porębie – 7 mandatów.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb
wyboru jej członków i zasady działania. Jak stanowi zaś art. 5b ust. 1 i 2 u.s.g. gmina podejmuje działania
na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza
wśród młodzieży. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie
młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

Rada Miasta Poręba, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, dokonuje zmian w treści Statutu
Młodzieżowej Rady Miasta Poręba, stanowiącego załącznik do uchwały nr L/320/18 Rady Miasta Poręba
z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Poręba oraz w treści
Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba.

Zmiany te umożliwią rozpowszechnienie instytucji Młodzieżowej Rady Miasta Poręba wśród uczniów
uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Poręba, lecz nie zamieszkujących na terenie
Gminy Poręba.

Id: 5C5A91ED-F0B0-4FD8-810B-8190A8C9F8B4. Podpisany Strona 1




