Karta pracy nr 1

Załącznik do pracy dla grupy 1

Cel działania Rady Miasta
§3
Rada Miasta rozpatruje i rozstrzyga w
drodze uchwał wszystkie sprawy należące
do jej kompetencji określone w ustawie o
samorządzie gminnym i w innych
obowiązujących przepisach.

Cel działania Młodzieżowej Rady
Miasta
§2
Celem działania Rady jest
upowszechnienie idei samorządowej
wśród młodzieży oraz zwiększenie
aktywności młodych ludzi w mieście
Świdnik.

Załącznik do pracy dla grupy 2

Charakter obrad Rady Miasta

Charakter obrad Młodzieżowej Rady
Miasta

§ 10
1. Sesje Rady Miasta są jawne.
Zawiadomienia o miejscu, terminie i
porządku podaje się do wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta na 3 dni przed
wyznaczonym terminem sesji.

§ 22
Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i
przedmiot obrad Przewodniczący Rady
podaje do wiadomości publicznej w
sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik do pracy dla grupy 3
Otwarcie sesji Rady Miasta

Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady
Miasta

§ 15
Sesję otwiera, prowadzi i zamyka
Przewodniczący Rady Miasta, a w razie
jego nieobecności lub gdy zachodzi
potrzeba jego zastąpienia w obradach,
wyznaczony przez niego
Wiceprzewodniczący, zaś w przypadku
jego niewyznaczenia Wiceprzewodniczący

§ 24
Sesję otwiera i prowadzi jej obrady
Przewodniczący Rady, a w razie jego
nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba
zastąpienia go w obradach starszy
wiekiem Wiceprzewodniczący.

starszy wiekiem.

§ 16
Otwarcie sesji następuje po
wypowiedzeniu przez Przewodniczącego
formuły „otwieram sesję Rady Miasta
Świdnik” – podając kolejny numer sesji.

Otwarcie sesji następuje po
wypowiedzeniu przez
Przewodniczącego Rady formuły
"Otwieram sesję Młodzieżowej Rady
Miasta Świdnik".

Załącznik do pracy dla grupy 4
Sesje Rady Miasta

Sesje Młodzieżowej Rady Miasta

§4
1. Rada Miasta odbywa sesje zwyczajne w
ilości potrzebnej do wykonywania swoich
zadań, zgodnie z planem pracy nie
rzadziej niż raz na kwartał.

§ 19
Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej
do wypełniania swoich zadań, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje
nie mogą odbywać się w czasie wakacji
letnich i ferii zimowych.

Załącznik do pracy dla grupy 5

Uchwały Rady Miasta

Uchwały Młodzieżowej Rady Miasta

§ 31
Uchwały podejmowane są zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, chyba że inny
tryb przewiduje ustawa.

§ 35
Rada podejmuje uchwały w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów w
obecności kworum.

Głosowanie zwykłą większością oznacza,
że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał
największą ilość głosów „za”, głosów
nieważnych lub wstrzymujących nie
dolicza się do żadnej z grup głosujących

Głosowanie zwykłą większością
oznacza, że przyjęty zostaje wniosek,
który uzyskał największą ilość głosów
„za”, głosów nieważnych lub
wstrzymujących nie dolicza się do
żadnej z grup głosujących.

Załącznik do pracy dla grupy 6

Obowiązki radnych miasta

Obowiązki Młodzieżowej Rady Miasta

1. Radni winni czynnie uczestniczyć w
sesjach Rady Miasta i komisji do których
zostali powołani.
2. Radni mają obowiązek utrzymywania
stałej więzi z mieszkańcami poprzez:
1) informowanie wyborców o stanie gminy,
2) konsultowanie spraw wnoszonych pod
obrady sesji,
3) propagowanie zamierzeń i dokonań
Rady,
4) informowanie mieszkańców o swej
działalności w Radzie,
5) przyjmowanie wniosków, skarg i
postulatów wyborców.

Radny ma obowiązek:
1. przestrzegać Statutu i uchwał Rady,
2. uczestniczyć w realizacji celów
Rady,
3. uczestniczyć w sesjach Rady,
zebraniach roboczych i pracach
zespołów problemowych do których
został wybrany,
4. informować swoich wyborców o
działalności Rady,
5. przedstawiać wnioski swoich
wyborców na sesjach Rady,

Opracowane na podstawie :
1.Regulamin pracy Rady Miasta / Załącznik nr 3 do Statutu
Gminy Miejskiej Świdnik
https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=157&p1=szczegoly&p2=399871
2.Statut Młodzieżowej Rady Miasta
https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=200&p1=szczegoly&p2=400084

