UCHWAŁA NR VIII/72/2015
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń.
Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072)
uchwala się, co następuje:
§ 1. §3 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dzierzgoń przyjętego Uchwałą Nr VI/33/03 Rady
Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 16 kwietnia 2003 roku zmienionego Uchwałą Nr XXIV/228/05 Rady
Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 21 czerwca 2005 roku otrzymuje brzmienie:
„Rada jest reprezentacją młodzieży: uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych, mających swą siedzibę w mieście Dzierzgoń oraz młodzieży, która
zamieszkuje na terenie gminy Dzierzgoń, a nie ukończyła w dniu wyborów 19lat.”.
§ 2. W załączniku do Uchwały Nr XXIV/228/05 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z 21 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń, będącego Ordynacją
wyborczą wprowadza się następujące zmiany:
1. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wybieranym na radnego Młodzieżowej Rady może być osoba stale
zamieszkała w gminie Dzierzgoń, która uczęszcza do VI klasy Szkoły Podstawowej w Bągarcie, VI klasy
Szkoły Podstawowej w Bruku, VI klasy Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu, do Gimnazjum lub Zespołu
Szkół w Dzierzgoniu oraz osoba stale zamieszkała w gminie Dzierzgoń, która ukończyła gimnazjum,
uczęszcza do innych szkół ponadgimnazjalnych lub która nie uczęszcza do żadnej szkoły i w dniu
wyborów nie ma ukończonych 19 lat.”
2. §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "W gminie okręgami wyborczymi są:
- okręg nr 1 - Zespół Szkół w Dzierzgoniu, obejmujący uczniów stale zamieszkałych w gminie,
uczęszczających do Zespołu Szkół w Dzierzgoniu w wieku do 19 lat,
- okręg nr 2 - Gimnazjum w Dzierzgoniu, obejmujący uczniów stale zamieszkałych w gminie
i uczęszczających do gimnazjum,
- okręg nr 3 - Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu, obejmujący uczniów klas VI stale zamieszkałych
w gminie i uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu,
- okręg nr 4 - Szkoła Podstawowa w Bągarcie, obejmujący uczniów klas VI stale zamieszkałych
w gminie i uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bągarcie,
- okręg nr 5 - Szkoła Podstawowa w Bruku, obejmujący uczniów klas VI stale zamieszkałych w gminie
i uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bruku,
- okręg nr 6 - Dzierzgoński Ośrodek Kultury, obejmujący młodzież stale zamieszkałą w gminie, która
ukończyła gimnazjum, a uczęszcza do innych szkół ponadgimnazjalnych lub która nie uczęszcza do
żadnej szkoły i w dniu wyborów nie ma ukończonych 19 lat."
3. §14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Spis sporządza się, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów:
1) w okręgu wyborczym nr 1, 2, 3, 4 i 5 - dyrekcje szkół, na podstawie stałego rejestru uczniów danej
szkoły,
2) w okręgu nr 6 - Urząd Miejski w Dzierzgoniu."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierzgonia.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Przybysz
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina
podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców
gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Rada Miejska, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje
jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania. Z inicjatywy Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Dzierzgoniu, w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów do kolejnej kadencji
Młodzieżowej Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń, koniecznym jest wprowadzenie powyższych zmian.

Burmistrz Dzierzgonia
Elżbieta Domańska
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