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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/285/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 5b, art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1.  
W uchwale nr XXX/285/2020 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 2020 r. poz. 3448) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1 Statut określa zasady działania Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Staszowie, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania 
członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie.."; 

2) w § 3 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "doradczy i inicjatywny."; 
3) w § 3 ust. 3 skreśla się wyrazy „i ekwiwalent pieniężny”; 
4) § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ''3) zgłaszanie do uprawnionych podmiotów wniosku 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej."; 
5) w § 5 ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8, pkt 9 i pkt 10 w brzmieniu: 

"8) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży; 9) udział w opracowaniu dokumentów 
strategicznych gminy na rzecz młodzieży; 10) monitorowanie realizacji dokumentów 
strategicznych gminy na rzecz młodzieży."; 

6) w § 26 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W razie wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności związanych z epidemią, stanem klęski żywiołowej, które uniemożliwiają 
przeprowadzenie wyborów, wybory przeprowadza się w najwcześniejszym możliwym terminie. 
W takiej sytuacji kadencja dotychczasowej Młodzieżowej Rady ulega wydłużeniu do czasu 
wyboru nowej Młodzieżowej Rady."; 

7) w § 27 skreśla się ust. 6; 
8) tytuł rozdziału  8 otrzymuje brzmienie: „Organizacja pracy Młodzieżowej Rady”; 
9) w § 39 skreśla się ust. 2 i 3; 
10) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 9, rozdział 10, rozdział 11 i rozdział 12 w brzmieniu: 

"Rozdział 9. 
Wybory uzupełniające i przedterminowe 

§ 40.  
1. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 23 stwierdza Młodzieżowa 

Rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. 
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2. Uchwałę Młodzieżowej Rady o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie 
zainteresowanemu. 

§ 41.  
W przypadku nieobsadzenia mandatu lub wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady, 

Burmistrz zarządza wybory uzupełniające. Przepis § 28 ust. 2 Statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 42.  
1. Wybory uzupełniające, o których mowa w § 41, przeprowadza się na zasadach i w trybie 

przepisów określonych w Rozdziale 7 niniejszego Statutu w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu. 

2. Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mandat pozostaje 
nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych 
wyborów. 

3. Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mandat pozostaje 
nieobsadzony, mandatu nie obsadza się do końca kadencji Młodzieżowej Rady. 

4. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji 
Młodzieżowej Rady, w czasie której przeprowadzono wybory uzupełniające. 

5. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji Młodzieżowej Rady. 

Rozdział 10. 
Opiekun Młodzieżowej Rady 

§ 43.  
1. Młodzieżowa Rada może posiadać opiekuna. 
2. Opiekunem Młodzieżowej Rady może być osoba pełnoletnia, posiadająca czynne prawo 

wyborcze. 
3. Wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady dokonuje Rada Miejska spośród kandydatów 

wskazanych przez Młodzieżową Radę. 
4. Opiekuna Młodzieżowej Rady może odwołać Rada Miejska na wniosek co najmniej 5 członków 

Młodzieżowej Rady. 
5. Opiekun Młodzieżowej Rady zobowiązany jest do monitorowania prac Młodzieżowej Rady, 

udzielania pomocy organizacyjnej Młodzieżowej Radzie i jej członkom, a także inicjowania działań 
wspierających edukację obywatelską. 

Rozdział 11. 
Delegowanie przedstawicieli Młodzieżowej Rady na zorganizowane wydarzenia 

§ 44.  
1. Młodzieżowa Rada może delegować przedstawicieli Młodzieżowej Rady na zorganizowane 

wydarzenia, na których reprezentują oni Młodzieżową Radę.  Wniosek o delegowanie przedstawicieli 
Młodzieżowej Rady zgłosić może każdy członek Młodzieżowej Rady, wskazując przy tym kandydata 
na przedstawiciela oraz, w przypadku gdy przedstawicielem ma być inna osoba niż zgłaszający, 
załączając do wniosku zgodę kandydata. 
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2. Młodzieżowa Rada może upoważnić Przewodniczącego do delegowania przedstawiciela 
Młodzieżowej Rady na zorganizowane wydarzenia. W przypadku udzielenia takiego upoważnienia 
Przewodniczący wykonuje swoje uprawnienie niezależnie od uprawnienia Młodzieżowej Rady, 
jednak Młodzieżowa Rada może w każdym czasie uchylić decyzję Przewodniczącego o delegowaniu 
przedstawiciela. Przewodniczący nie może delegować siebie jako przedstawiciela Rady. 

Rozdział 12. 
Zwrot kosztów przejazdu 

§ 45.  
1. Członkowi Młodzieżowej Rady biorącemu udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady lub 

w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Młodzieżową Radę, a w przypadku 
niepełnoletniego członka Młodzieżowej Rady także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, 
zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu 
Młodzieżowej Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Młodzieżową 
Radę. 

2. Zwrot kosztów przejazdu następować będzie na podstawie dokumentów, w szczególności 
rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości 
poniesionych kosztów przejazdu samochodem. Zwrot kosztów przejazdu samochodem następować 
będzie w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz danej stawki za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu (w zależności od pojemności skokowej silnika), o której mowa w § 
2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

3. Zwrot kosztów następować będzie w oparciu o wniosek o zwrot kosztów, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 do Statutu Młodzieżowej Rady, składany do Burmistrza za pośrednictwem 
Przewodniczącego, który potwierdza na wniosku udział członka Młodzieżowej Rady w posiedzeniu 
albo wydarzeniu, na którym reprezentował Młodzieżową Radę. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim winien zostać złożony najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia, w którym został poniesiony 
koszt przejazdu."; 
10) po załączniku nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie dodaje się załącznik nr 

3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr ………
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia …………..2021 r. 
stanowiący załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XXX/285/2020
Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 24 września 2020 r.

....................................................................... .................................
               (miejscowość i data)

(imię i nazwisko członka młodzieżowej rady miejskiej 
albo rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego 
członka młodzieżowej rady miejskiej)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

WNIOSEK
o zwrot kosztów przejazdu 

Na podstawie art. 5b ust. 11 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 42 ust. 3 uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady

Miejskiej w Staszowie wnoszę o zwrot kosztów przejazdu związanych z udziałem:

 w posiedzeniu młodzieżowej rady miejskiej;

 w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentowałem młodzieżową radę miejską;

 mojego niepełnoletniego dziecka w posiedzeniu młodzieżowej rady miejskiej;

 mojego  niepełnoletniego  dziecka  w  zorganizowanym  wydarzeniu,  na  którym  

reprezentowało młodzieżową radę miejską.

                               

I.* 

Oświadczam, że w dniu.................................…………... roku użyłem/am samochodu osobowego

marki...........................................………….     Nr rej...........................……………….

pojemność skokowa silnika............................ na trasie:

1. .................................................................................................…        km..................

2. .................................................................................................…        km..................

3. .................................................................................................…        km..................

              razem km:...............
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Stawka za 1 km przebiegu wynosi ..............……….zł x .............… km = ....................………zł

Razem kwota do wypłaty...................…...zł (słownie:.................................................……………

....................................................................). 

 w załączeniu kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym dokonywano przejazdu.

                                

II* 

Oświadczam, że w dniu.................................…………... roku korzystałem/am z innego środka

transportu niż samochód tj.: …………………………………………………….

  (rodzaj środka transportu)

W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające poniesione wydatki:

 rachunki na kwotę ....................................................................... .

 faktury na kwotę .......................................................................... .

 bilety na kwotę ............................................................................ .

Proszę o przekazanie środków:

        na numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………...

        w kasie Urzędu Miasta i Gminy Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

............................................
(podpis)

Potwierdzam udział ………………………………………………… w dniu ……………., w:
                                           (imię i nazwisko członka młodzieżowej rady miejskiej)

 w posiedzeniu młodzieżowej rady miejskiej;

 w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentował(a) młodzieżową radę miejską ;

…………..............................................................

(podpis przewodniczącego młodzieżowej rady miejskiej)

                                   

* wypełnić w zależności od rodzaju wykorzystanego środka transportu
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art.  5b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2021 r. 
poz. 1372)  gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród 
mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Uchwałą nr 
XXX/285/2020 z dnia 24 września 2020 r. Rada Miejska w Staszowie powołała Młodzieżową Radę Miejską 
w Staszowie oraz nadała jej statutu. 

Podjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa 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 rozszerzyła katalog uprawnień młodzieżowej rady. 
Oprócz charakteru konsultacyjnego, młodzieżowa rada miejska nabyła również uprawnienia doradcze 
i inicjatywne. Ponadto wprowadzona nowelizacja niniejszej ustawy, umożliwia członkowi młodzieżowej rady 
biorącemu udział w posiedzeniach młodzieżowej rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym 
reprezentuje on młodzieżową radę ubieganie się o zwrot kosztów przejazdu. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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