Uchwała Nr XLIV/517/13
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle stanowiącym załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/148/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle i nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego nr 122 poz. 1445) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Liczba radnych Młodzieżowej Rady jest równa liczbie szkół, których siedziby zlokalizowane są
na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle. Szkoła stanowi okręg wyborczy, w którym wybierany jest
1 radny.”;
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Liczbę szkół stanowiących okręgi wyborcze określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia wg
stanu na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym kończy się kadencja
Młodzieżowej Rady.”;
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata szkolne licząc od dnia wyboru.” ;
d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Prezydent i Rada Miasta udzielają Młodzieżowej Radzie niezbędnej pomocy organizacyjnej,
merytorycznej i technicznej.”;
2) § 13 otrzymuje brzmienie:
„13.1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał;
2) określanie sposobu wykonania uchwał;
3) realizacja uchwał;
4) wydawanie zarządzeń porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki w sprawach
określonych w § 9.
2. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 , podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji
Młodzieżowej Rady.

3. Zarządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 tracą moc obowiązującą w razie odmowy ich
zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Młodzieżowej Rady.
W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Młodzieżowa
Rada określa termin utraty ich mocy obowiązującej.”;
3) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„21. 1.Radnym może być każda osoba uczęszczająca do szkoły (zespołu szkół) określonej
w zarządzeniu Prezydenta Miasta, o którym mowa w § 2 ust. 6, z wyjątkiem uczniów skazanych
prawomocnym wyrokiem sądu lub zawieszonych w prawach ucznia.”;
4) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po stwierdzeniu, że Młodzieżowa Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący stawia
pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.”
5) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do Młodzieżowej Rady może kandydować osoba, spełniająca wymagania określone
w § 21 ust. 1.”,
6) § 43 otrzymuje brzmienie:
„43. Tworzy się okręgi wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (zespoły
szkół), określone zarządzeniem Prezydenta Miasta, o którym mowa w § 2 ust. 6.”,
7) skreśla się § 53.
§ 2. Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta wybranej po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej
uchwały, rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do 31 sierpnia 2015 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.

