
UCHWAŁA NR XXXI/317/21 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 

Na podstawie art. 5b ust. 1, 6, 8, 11 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1038) 

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: 

-  dodanie § 4a o następującym brzmieniu: 

„Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, 

2) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, 

3) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, 

4) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na 
zasadach określonych przez Radę Gminy, 

5) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, 

6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych.”, 

-  dodanie § 10a o następującym brzmieniu: 

„Rada może zgłosić do Rady Miasta Poręba wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej poprzez 
przekazanie Burmistrzowi Miasta Poręba uchwały określającej treść projektu uchwały, który miałby 
stać się przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej wraz z uzasadnieniem.”, 

-  zmianę § 17 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„Wyboru opiekuna Rady dokonuje Rada Gminy spośród kandydatów wskazanych przez Radę.”, 

-  dodanie Rozdziału 6a o następującym brzmieniu: 

„Rozdział 6a. 

Delegowanie przedstawicieli Rady na zorganizowane wydarzenia 

§ 17a. 1. Rada może delegować swojego przedstawiciela na zorganizowane wydarzenia. Wniosek 
o delegowanie przedstawiciela Rady zgłosić może każdy członek Rady, wskazując przy tym kandydata na 
przedstawiciela oraz, w przypadku gdy przedstawicielem ma być inna osoba niż zgłaszający, załączając 
do wniosku pisemną zgodę kandydata. 

2. Członkowi Rady biorącemu udział w posiedzeniach Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na 
którym reprezentuje Radę, a w przypadku niepełnoletniego członka także jego rodzicowi lub opiekunowi 
prawnemu zwraca się koszty przejazdu, na jego wniosek w kolejnym miesiącu następującym 
bezpośrednio po miesiącu, w którym został złożony wniosek na wskazany rachunek bankowy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 
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§ 3. 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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