UCHWAŁA Nr VI(36)2007 Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie: zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko.
Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w
Brzesku uchwala, co następuje:
§1

W Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko stanowiącym załącznik do
Uchwały Nr XXIV/145/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 września 2004 r.
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Brzesko, wprowadza się
następujące zmiany:
1)W paragrafie 1 ustęp 4 obejmuje brzmienie:
"4. Kadencja Rady trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty
wyborów. Wybory odbywają się po upływie kadencji, nie później niż do 15
października roku, w którym upływa kadencja".
2)W paragrafie 3 dodaje się punkt 12 w brzmieniu:
"12) współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi proces
wychowania i rozwoju dzieci i młodzieży".
3)W paragrafie 6, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Rada wybiera Przewodniczącego bezwzględną większością swojego składu,
przy obecności przynajmniej 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Pozostałych członków Prezydium wybieranych jest zwykłą większością głosów,
przy obecności przynajmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Prezydium wybierane jest w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty ogłoszenia
wyników wyborów do Rady".
4)W paragrafie 39, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Przewodniczący otrzymuje przed każdą sesją Rady Miejskiej w Brzesku
porządek obrad wraz z projektami uchwał, objętych statutową działalnością
Młodzieżowej Rady Gminy".
5)W paragrafie 41 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Pełnomocnikiem Rady Miejskiej w Brzesku do spraw współpracy z
Młodzieżową Radą Gminy, jest Przewodniczący Rady Miejskiej lub wyznaczony
przez niego Radny".
§2

Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy wybranej w dniu 9 stycznia 2007 r. upłynie
w dniu 30 czerwca 2009 r.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w tym

Dzienniku.

