Uchwała Nr XV/161/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
W Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Słupska stanowiącym załącznik do uchwały Nr
XVIII/245/12 Rady Miasta Słupska z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady i nadania jej statutu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezydent Miasta Słupska zabezpiecza środki w budżecie miasta niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Rady.”;
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Radny traci swój mandat w przypadku:
1) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach;
2) rezygnacji;
3) zmiany szkoły do której uczęszczał;
4) zakończenia kadencji;
5) śmierci;
6) odwołania przez Radę na wniosek 4 radnych, Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego
Rady w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków określonych w § 10.
2. Wygaśnięcie mandatu, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5, stwierdza
Przewodniczący Rady w formie postanowienia na które służy zażalenie do Rady.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 6 Rada podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów
aktualnego składu Rady.
4. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 1 - 3 i 5 - 6 ma zastosowanie § 16 ordynacji wyborczej
do Rady.”;
3) § 20 otrzymuje brzmienie:
„Rada podejmuje swoje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy aktualnego
składu Rady.”;
4) § 29 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Miasta może wskazać ze swojego grona radnego, który będzie odpowiadał za kontakty
z Radą.
2. Do obowiązków radnego, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:
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1) zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji między Radą
Miasta a Radą;
2) wsparcie merytoryczne działań podejmowanych przez Radę;
3) reprezentowanie Rady Miasta podczas wydarzeń organizowanych przez Radę.”.
§ 2.
W Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska stanowiącej załącznik do Statutu
Młodzieżowej Rady Miasta Słupska, stanowiącego załącznik do uchwały nr XVIII/245/12 Rady
Miasta Słupska z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej
statutu, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Komisji wchodzą:
1) dyrektor wydziału Urzędu Miejskiego w Słupsku wskazany przez Prezydenta Miasta,
2) radny Rady Miejskiej w Słupsku - wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Słupsku,
3) opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Słupska powołany przez Prezydenta Miasta.”;
2) w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Czynne prawo wyborcze przysługuje też uczniom mieszkającym w Słupsku i
uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych poza Słupskiem.”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom uczęszczającym do danej szkoły
ponadgimnazjalnej oraz uczniom, o których mowa w § 7 ust. 3.
2. Kandydaci na radnych, nie później niż 14 dni przed wyznaczoną datą wyborów, powinni
złożyć do Miejskiej Komisji Wyborczej:
1) zgodę na kandydowanie;
2) opinię rady pedagogicznej podpisaną przez dyrektora szkoły;
3) listę z poparciem jego kandydatury, podpisaną przez minimum 20 uczniów z okręgu
wyborczego w którym kandyduje zawierającą imię i nazwisko, numer legitymacji szkolnej,
podpis oraz potwierdzenie autentyczności zawartych w niej danych przez pracownika
sekretariatu szkoły.”;
4) w § 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Osoby o których mowa w § 7 ust. 3 kandydują i głosują w ramach okręgu wyborczego
utworzonego na podstawie § 9 ust. 2. Czynne prawo wyborcze realizują w siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej.”;
5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku powstania wakatu w Radzie, z przyczyn określonych w Statucie, mandat do
Rady przypada kolejnemu kandydatowi, który w wyborach zdobył największą liczbę głosów.
2. W przypadku, gdy w ramach danego okręgu pozostaje wolny mandat, którego nie można
uzupełnić w trybie określonym w § 16 ust. 1, Opiekun Rady zarządza wybory uzupełniające w
porozumieniu z przedstawicielem Rady Miasta i dyrektorem szkoły.”.
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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