
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, 
zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 
XLVIII/842/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu 
Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej Uchwałą Nr III/32/14 Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) szkole, należy przez to rozumieć szkołę ponadgimnazjalną dzienną z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz 
szkół wyższych;”;

2) w § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja Młodzieżowej Rady kończy się dnia 30 września w drugim roku od dnia wyborów.”;

3) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uczniowie zespołów szkół ponadgimnazjalnych wybierają po 3 radnych, uczniowie liceów 
ogólnokształcących po 2 radnych.”.

§ 2. W Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej załącznik 
nr 1 do załącznika do Uchwały Nr XLVIII/842/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 
2014 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmienionej Uchwałą 
Nr III/32/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku, wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej dziennej 
znajdującej się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wyjątkiem szkół dla dorosłych oraz szkół 
wyższych.”;

2) w § 23 po ust. 1 pkt 7 (ostatnim) kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) nieusprawiedliwionej nieobecności w kolejnych 5 posiedzeniach Młodzieżowej Rady Miasta.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Ze względu na wdrażaną reformę edukacji wyniknęła konieczność zmian w Uchwale

Nr XLVIII/842/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2014 r.

zmienionej uchwalą Nr III/32/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.

Likwidacja gimnazjów i wprowadzenie nowych typów szkół ponadpodstawowych niosą za sobą

wymóg wprowadzenia stosownych zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta.

Zmiany te polegają m. in. na:

· zmianie liczby wybieranych radnych w poszczególnych typach szkół,

· wydłużeniu o jeden miesiąc kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, tj. do dnia 30 września

w drugim roku od dnia wyborów,

· wprowadzeniu sankcji za nieusprawiedliwioną nieobecność w kolejnych 5 posiedzeniach

Młodzieżowej Rady Miasta.
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