UCHWAŁA NR 656/XXXVII/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka.
Na podstawieart. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
poz. 1372 i 1834) i uchwały nr 824/L/2018 Rady Miasta
uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka
poz. 8515 i 10567,
z 2021 r.
poz. 2759)
–

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r.
Rada
Miasta
Płocka
postanawia:

§ 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Płocka stanowiącym załącznik do Uchwały nr 824/L/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta
Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. poz. 8515 i 10567, z 2021 r. poz. 2759) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych. Radni za pełnienie swoich funkcji
nie mogą otrzymywać wynagrodzenia lub diet, ale mogą otrzymywać dofinansowanie na szkolenia. Na
zasadach określonych w Statucie Radnym przysługuje zwrot kosztów dojazdu”.;
2) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Celem działania Młodzieżowej Rady jest upowszechnienie idei
samorządowej i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi
w Płocku. Młodzieżowa rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny."
3) w § 5 po ust. 7 dodaje się ust. 8 - 10 w brzmieniu:
„8. udział w opracowaniu dokumentów strategicznych Miasta Płocka na rzecz młodzieży;
9. monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Miasta Płocka na rzecz młodzieży;
10. podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, na
zasadach określonych przez Radę Miasta Płocka”.;
4) w § 34 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W sprawach dotyczących Miasta Płocka, Młodzieżowa Rada może kierować zapytania lub wnioski
w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej
przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona są
obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
uchwały”.;
5) § 43 otrzymuje brzmienie: "1. Środki na realizację celów statutowych Młodzieżowej Rady pochodzą
z budżetu Miasta Płocka. Dysponentem tych środków jest Dyrektor Wydziału Obsługi Rady Miasta.
2. 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, na podstawie dokumentów,
w szczególności rachunków, faktur lub biletów potwierdzających poniesione wydatki lub informacji
o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem."
6) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Młodzieżowa Rada posiada opiekuna, którego wybiera Rada Miasta Płocka spośród kandydatów
wskazanych przez Młodzieżową Radę”..
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczacy Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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