STATUT
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszynie
§1
I. Przepisy ogólne
1. Młodzieżowa Rada Miejska w Cieszynie pełni funkcję konsultacyjną dla Rady Miejskiej
Cieszyna.
2. Siedzibą Młodzieżowej Rady Miejskiej jest Ratusz w Cieszynie.
§2
1. Głównym celem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszynie zwanej dalej Radą jest
działanie na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego miasta Cieszyna.
2. Rada stawia sobie za cele priorytetowe:
a) reprezentowanie młodzieży wobec władz samorządowych i oświatowych,
b) nawiązanie współpracy z radami młodzieżowymi w kraju i organizacjami
młodzieżowymi w miastach partnerskich Cieszyna,
c) pomoc całemu środowisku młodzieżowemu miasta w celu realizacji konstytucyjnych
praw młodzieży i działanie na rzecz tej grupy społecznej,
d) współpracę z Radą Miejską Cieszyna.
II. Młodzieżowa Rada Miejska w Cieszynie
§3
1. Rada jest wybierana w wolnych, demokratycznych wyborach w głosowaniu tajnym,
spośród uczniów cieszyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Jest niezależna od
instytucji szkolnych.
2. Młodzieżowa Rada Miejska liczy nie więcej niż 21 radnych.
3. Wybory są przeprowadzane we wrześniu. Każde gimnazjum wybiera jednego
radnego. Zespoły szkół oraz szkoły ponadgimnazjalne mają prawo wyboru
co najmniej jednego radnego. Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna powołuje
komisje wyborcze, określa kalendarz czynności wyborczych oraz liczbę mandatów
przypadających każdej szkole ponadgimnazjalnej i zespołowi szkół, biorąc pod uwagę
liczbę uczniów.
4. Kadencja Rady trwa rok, od 1 października do 30 września.
§4
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
Rady, chyba że niniejszy statut lub regulamin Rady stanowią inaczej.
§5
Do zadań Rady należy:
a) składanie Radzie Miejskiej propozycji zmian statutu Rady,
b) dokonywanie wyboru i odwoływania prezydium Rady,
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c) przyjmowanie uchwał istotnych dla środowiska młodzieży szkolnej miasta
Cieszyna,
d) przyjmowanie uchwał stanowiących podstawy dla sportowego, kulturalnego
i kształtującego rozwoju młodzieży,
e) kierowanie interpelacji i wniosków do organów samorządowych miasta Cieszyna,
f) uchwalanie programu współdziałania z innymi organizacjami młodzieżowymi,
g) podejmowanie uchwał w sprawie odwoływania członków Rady,
h) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Cieszyna.
§6
1. Rada powołuje ze swego grona przewodniczącego i dwóch jego zastępców bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym.
Przewodniczący i jego zastępcy tworzą Prezydium Rady.
2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje jeden z jego zastępców,
wyznaczony przez przewodniczącego.
3. Rada może odwołać poszczególnych członków Prezydium na wniosek co najmniej 1/4
składu Rady lub na wniosek przewodniczącego bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków radnego Rada może pozbawić radnego
mandatu, na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady lub na wniosek Przewodniczącego,
większością ¾ głosów radnych obecnych na posiedzeniu.
§7
1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie
rzadziej niż raz na kwartał.
2. Prezydium Rady zbiera się raz w miesiącu.
3. Rada powołuje komisje i zespoły problemowe.
§8
l. Radni reprezentują wyborców, czyli młodzież cieszyńskich gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, utrzymując stały kontakt ze środowiskiem młodzieżowym.
2. Radni zobowiązani są brać udział w pracach Rady oraz pracach komisji i zespołów
problemowych, do których zostali wybrani przez Radę.
III. Postanowienia końcowe
§9
Statut wchodzi w życie w dniu 1 września 2008 roku.
§ 10
Załącznikiem do statutu jest Regulamin Młodzieżowej Rady Miejskiej w Cieszynie.
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