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Zatwierdzony przęz .........'...

UcHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA W MYSZKOWIE
z dnia

2021 r

w sprawie zmiany uchwaĘ Nr XXIII/I86/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowa

1

września 2016r. w sprawie

Na podstawie art.5b ustawy zdnia 8marca l990roku osamorządzie gminnym (tj.Dz.U. z2021r. poz'l372)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

$ 1. W załączniku do uchwĄ Nr XXIII/I86/16 Rady Miasta w Myszkowie zdnia
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Myszkowie:

l. Zmienia się $ l

l września2016r.

w sprawie

ust. 3' który otrzymuje brzmienie:

,,3.MłodzieŻowa Rada Miasta Myszkowa jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym'

wyraŻającym stanowisko w imieniu młodzieŻy będącej mieszkańcami miasta Myszkowa.''.
2. Zmienia się $ 4, który otrzymuje brzmienie:

,,$ 4. Rada posiada opiekuna, wybieranego na okres kadencji Rady, w sposób wskazany w ustawie
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym.".

z dnia

3. Zmięnia się $ 8 , który otrzymuje brzmięnie:
,,s 8. 1. Członkowie MłodzieżowejRady mają prawo:

l) uczestniczyó

z głosem stanowiącym w posiedzeniach MłodzieżowejRady;

2) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach młodzieżowej Rady;

3)zgłaszania wniosków i postulatów związanychzcelami i działalnościąMłodzieŻowej
Rady;
4) proponowania tematów i spraw do dyskusji zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów młodzieŻy;
5) zgłaszania władzom Miasta za pośrednictwem Przewodniczącego Młodzieżowej
i pomysłów doty czący ch funkcj onowania lokalnego samorządu ;
6)

do zwrotu kosztów

wydarzeniach.

przejazdu, związanych zreprezentowanięm Rady

na

Rady

pytań

zorganizowanych

2. Radny moŻę zostać delegowany do reprezentowania Rady na zorganizowanych wydarzeniach. Zgodę
nawyjazd członka Rady podejmuje BurmistrzMiasta Myszkowa na wniosek Przewodniczacego Rady, a w
przypadku delegowania Przewodniczacego Rady, na wniosek Wiceprzewodniczącego Rady, złoŻony

w terminie nie później niz 3 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

3.Zwrot kosŹów przejazdu członka Rady dotyczy trasy od miejsca zamieszkania do miejsca

wydarzenia, w którym bięrze ldział członek Rady i obejmuje przejazd środkamipublicznego transportu do
równowańości kwot biletów II klasy, kosztów transportu prywatnego obsługującego daną trasę lub zwrotu
kosŹu przejazdu samochodem osobowym w przypadku, gdy wydarzenie odbywa się poza miejscem
zamieszkania członka Rady.
4.

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione kosŹy dotyczące przejazdu naleĘ

złoŻyć w terminie l4 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
5. Zwrotu

kosŹów dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie l4 dni od dnia

złoŻęnia wniosku.''.
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4. Zmienia się $ 14 pkt 2' który otrzymuje brzmienię:
,,2) opiekuna MłodzieŻowej

Rady'.

5. Zmienia się $ 22, który otrzymuje brzmienie:

',$22.

l.Wybory powinny odbyć się wterminie pomiędzy 20,a30 dniem września danego roku

kalendarzowego.
2' Wybory do Rady każdorazowo zaruądza Burmistrz Miasta Myszkowa, określając wzory druków
niezbędnych do przeprow adzenia wyborów w szkołach'''.
$ 2. Wykonanie

uchwĄ

powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

, s 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzMła
Sląskiego.
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