UCHWAŁA NR XL/458/21
RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy
Na podstawie art. 5b ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIX/570/18 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Wielk.
z 29 października 2018 r., poz. 8396), stanowiącym Statut Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las, zmienionym
uchwałą nr XIX/234/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady
Gminy (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 17 czerwca 2020 r., poz. 5061) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży Gminy Suchy
Las o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym”.
2. W § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: ,,4. Do czasu pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji,
członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje.”
3. W § 6 w ust. 1, po punkcie j) dodaje się punkty:
„k) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży,
l) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, ł) monitorowanie
realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży,
m) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na
zasadach określonych przez radę gminy.”.
4. W § 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: ,,2. Radni – juniorzy za swoją pracę nie otrzymują
wynagrodzenia, diet ani innych przywilejów, z zastrzeżeniem przepisów § 7a niniejszego statutu”.
5. W § 7 uchyla się ust. 3.
6. Po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: ,,§ 7a.
1. Członkowi Rady, a w przypadku niepełnoletniego członka Rady także jego rodzicowi lub opiekunowi
prawnemu, zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu
Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Radę w wysokości udokumentowanej
w szczególności biletami, fakturami i rachunkami stwierdzającymi cenę biletu środka transportu lub informacją
o poniesionych kosztach przejazdu samochodem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym ustala się na podstawie informacji delegowanego
członka Rady o liczbie przejechanych kilometrów w wysokości określonej przepisami w sprawach wysokości
oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 składa się za
pośrednictwem Przewodniczącego Rady, który potwierdza udział radnego – juniora w posiedzeniu Rady lub
w wydarzeniu, na którym reprezentował on Radę, do Wójta Gminy Suchy Las w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1.
4. Podstawą udziału radnego – juniora w zorganizowanym wydarzeniu jest wniosek Przewodniczącego
Rady o delegowaniu radnego – juniora do udziału w tym wydarzeniu zaopiniowany pozytywnie przez
Opiekuna Rady oraz zaakceptowany przez Wójta Gminy Suchy Las.
5. Zwrotu kosztów przejazdu dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku.”
7. Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: ,,§ 8a.

1. Rada może posiadać Opiekuna.
2. Opiekunem Rady może zostać osoba, która posiada czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Suchy Las.
3. Wyboru opiekuna dokonuje Rada Gminy Suchy Las spośród kandydatów wskazanych przez Radę.
4. Opiekuna Rady może odwołać Rada Gminy Suchy Las z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony
przez co najmniej 1/5 członków Rady.
5. Opiekun jest zobowiązany do:
a) monitorowania prac Rady,
b) udzielania pomocy organizacyjnej Radzie i jej członkom,
c) zapewnienia współdziałania miedzy Radą a organami Gminy Suchy Las.”
8. W § 40 wprowadza się następujące zmiany:
1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Wygaśnięcie mandatu radnego – juniora następuje wskutek:
a) zrzeczenia się mandatu złożonego na piśmie Przewodniczącemu Rady,
b) utraty biernego prawa wyborczego,
c) odmowy złożenia ślubowania, o którym mowa w § 41 ust. 4,
d) śmierci radnego – juniora”.
2. po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ,,1a. Rada może odwołać radnego – juniora w razie
nieprzestrzegania przez niego Statutu Rady”.
3. ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. W razie wygaśnięcia mandatu lub odwołania radnego – juniora,
uzupełnia się skład Rady w trybie wyborów uzupełniających. Do wyborów uzupełniających stosuje
się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące wyborów.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

