
Uchwała Nr XLV/276/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz na podstawie § 31 Statutu 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/57/2007 
Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  28  sierpnia  2007  r.  w  sprawie:  powołania 
Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  i  nadania  jej  statutu  (dalej  zwanego  „Statutem”), 
Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1
Zmienia się § 4 Statutu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z wyodrębnionej dla 
potrzeb działalności Młodzieżowej Rady części budżetu gminy Swarzędz i zostają 
zabezpieczone  wraz  z  uchwałą  budżetową.  Młodzieżowa  Rada  może  również 
starać się pozyskiwać środki na te cele z innych źródeł.”.

§ 2
Zmienia się §16 ust. 1 pkt 2) Statutu, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2) nieusprawiedliwionej nieobecności na:
- trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady lub
- na trzech kolejnych spotkaniach roboczych lub
- na trzech kolejnych spotkaniach zespołu problemowego.” 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4
Uchwała  podlega  opublikowaniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w tym 
Dzienniku.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr. 62 poz. 558, 
Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 153 poz.1271, Nr 102 poz. 
1055, Nr 116 poz .1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457,  Nr 
181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974,  Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.  
1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420.



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLV/276/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu

Młodzieżowa Rada Miejskiej w trakcie prac spostrzegła zasadność wprowadzenia 
pewnych zmian w jej Statucie, mających na celu usprawnienie jej funkcjonowania. 
Zaproponowane zmiany Statutu obejmują dopuszczenie możliwości pozyskiwania 
środków zapewniających realizację celów statutowych nie tylko z budżetu Gminy 
ale również z innych, dostępnych źródeł. Umożliwi to zgromadzenie Młodzieżowej 
Radzie większych funduszów z przeznaczeniem na rozwój jej działalności. 
Ponadto  zaproponowano  zmianę  przesłanek  wygaśnięcia  mandatu  członka 
Młodzieżowej  Rady poprzez  dodanie  jako przesłanki,  obok  nieusprawiedliwionej 
nieobecności  na  trzech  kolejnych  sesjach  Młodzieżowej  Rady,  również 
nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych spotkaniach roboczych i na 
trzech kolejnych spotkaniach zespołu problemowego. 


