
Załącznik Nr 1 do Statutu  

Młodzieżowej Rady Miasta Poznania 

 

 

REGULAMIN WYBORU CZŁONKA 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA POZNANIA 

 

 

§ 1 

 

1. Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, zwana dalej Młodzieżową Radą, składa się z 

członków wskazanych przez samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych, w tym 

zespołów tych szkół, na terenie Miasta Poznania, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. 

2. Każda ze szkół lub zespołów szkół, określonych w ust. 1, ma możliwość wskazania 

jednego kandydata na członka Młodzieżowej Rady. 

3. Młodzieżową Radę uważa się za powołaną, gdy samorządy uczniowskie ponad połowy 

szkół, określonych w ust. 1, wskażą kandydatów na członków Młodzieżowej Rady. 

4. Zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowej Rady, wskazanego przez samorząd 

uczniowski, dokonuje w formie pisemnej dyrektor szkoły lub zespołu szkół. 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) imię i nazwisko kandydata na członka Młodzieżowej Rady, 

2) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie na członka Młodzieżowej Rady, 

3) podpis dyrektora szkoły lub zespołu szkół. 

6. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się Przewodniczącemu Rady Miasta Poznania nie 

później niż 30 dni przed upływem poprzedniej kadencji Młodzieżowej Rady, z 

zastrzeżeniem ust. 7. 

7. W przypadku skrócenia kadencji Młodzieżowej Rady, zgłoszenia kandydatów dokonuje 

się w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały o skróceniu kadencji Młodzieżowej 

Rady. 

8. W razie niedochowania terminów wskazanych w ust. 6 lub 7, Przewodniczący Rady 

Miasta Poznania, w szczególności na wniosek samorządu uczniowskiego, może 

wyznaczyć dodatkowy 10-dniowy termin zgłoszenia kandydatów.  

 

§ 2 

 

1. Członkiem Młodzieżowej Rady może być uczeń szkoły lub zespołu szkół, wskazanych w § 

1 ust. 1. 

2. Mandat członka Młodzieżowej Rady wygasa w przypadku: 

1) zrzeczenia się mandatu, 

2) utraty statusu ucznia szkoły lub zespołu szkół, która dokonała zgłoszenia danego 

członka Młodzieżowej Rady, 

3) podjęcia przez Młodzieżową Radę uchwały o wygaśnięciu mandatu, zgodnie z ust. 4, 



4) likwidacji lub połączenia szkół lub zespołów szkół, z której dokonano zgłoszenia 

danego członka Młodzieżowej Rady, 

5) odmowy złożenia ślubowania, zgodnie z § 3 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 

Poznania, 

6) uzyskania mandatu radnego gminy lub wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta), 

7) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe, 

8) pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

9) ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu.  

3. Zrzeczenie się mandatu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia składanego Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Młodzieżowej 

Rady. 

4. W przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności członka Młodzieżowej Rady na 

jej posiedzeniach, Prezydium Młodzieżowej Rady występuje z wnioskiem o stwierdzenie 

wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady. 

5. Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady stwierdza: 

1) Młodzieżowa Rada w drodze uchwały – w przypadku o którym mowa w ust. 4;  

2) Prezydium Młodzieżowej Rady – w pozostałych przypadkach. 

6. Prezydium Młodzieżowej Rady zawiadamia szkołę lub zespół szkół, które zgłosiły danego 

kandydata na członka Młodzieżowej Rady, o wygaśnięciu jego mandatu, w szczególności 

poprzez przesłanie kopii uchwały, o której mowa w ust. 5 pkt 1. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady, szkoła lub zespół szkól, 

z których został on zgłoszony, ma prawo zgłosić nowego kandydata na członka 

Młodzieżowej Rady w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. 

Przepis § 1 ust. 8 stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku niedochowania terminów wskazanych w ust. 7, szkoła lub zespół szkół traci 

prawo zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowej Rady w danej kadencji 

Młodzieżowej Rady. 

9. Nowym kandydatem na członka Młodzieżowej Rady nie może być osoba, wobec której 

podjęto uchwałę, o której mowa w ust. 5 pkt 1. 

10. Składu Młodzieżowej Rady nie uzupełnia się, jeżeli do końca jej kadencji pozostało 

mniej niż 3 miesiące. 

    


