
UCHWAŁA NR XXXIII/347/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poręba 

Na podstawie art. 5b ust. 12-14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 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 § 17, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Wyboru opiekuna Rady dokonuje Rada Miasta spośród kandydatów wskazanych przez Radę. 

2. Opiekunem Rady może zostać jedynie osoba pełnoletnia, posiadająca minimum wykształcenie 
średnie oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

3. Zadaniem opiekuna jest wspieranie członków Rady w realizacji jej zadań, koordynowanie działań, 
nadzór nad przestrzeganiem zapisów Statutu, oraz koordynowanie współpracy Rady z Radą Miasta, 
Burmistrzem Miasta Poręba oraz jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy. 

4. Opiekun może zostać odwołany przez Radę Miasta na wniosek Rady.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 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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Uzasadnienie 

W drodze 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. 2021 poz. 1038) w sposób istotny zmienione zostały regulacje prawne 
dot. instytucji jaką jest Młodzieżowa Rada Miasta. 

Niniejsza uchwała ma na celu znowelizowanie 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. 

Zgodnie z art. 5b ust. 12 i 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) młodzieżowa rada gminy może posiadać opiekuna. Statut młodzieżowej 
rady gminy może określać szczegółowe wymagania, które musi spełniać opiekun, zakres jego obowiązków 
oraz zasady jego odwoływania. 
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