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UCHWAŁA NR LV/450/10
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 28 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy 

Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 40, poz. 230) i § 92 statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej 
Legnicy będącego załącznikiem do uchwały Nr XXII/207/08 Rady Miejskiej Legnicy z 31 marca 2008 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2008 r. Nr 111, poz. 1289 i Nr 
296, poz. 2299) uchwala się co następuje: 

§ 1. W statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy będącym załącznikiem do uchwały Nr XXII/207/08 
Rady Miejskiej Legnicy z 31 marca 2008 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Legnicy 
(Dz.Urz.Woj.Doln. z 2008 r. Nr 111, poz. 1289 i Nr 296, poz. 2299) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

“1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub inny członek Prezydium Rady poprzedniej 
kadencji, w ciągu 14 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rady przez Młodzieżowego 
Komisarza Wyborczego i prowadzi je do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.”; 

2) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu: 

“39a. 1.Radny nieobecny na dwóch kolejnych sesjach Rady lub Komisji ma obowiązek przedstawić 
pisemne usprawiedliwienie swoich nieobecności odpowiednio Przewodniczącemu Rady lub Komisji. 

2. W razie nie dostarczenia usprawiedliwień lub braku zasadnych powodów nieobecności, Rada lub 
Komisja na kolejnej sesji może na drodze uchwały podjąć decyzję o odwołaniu radnego. 

3. Do obsadzenia wolnego miejsca w Radzie stosuje się odpowiednio § 90 lub § 91 statutu.”; 

3) w § 65: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

“3. W przypadku braku kandydatów ze szkoły, szkoła nie bierze udziału w wyborach, a przypadające 
jej mandaty otrzymują osoby, które uzyskały największą liczbę głosów równą co najmniej połowie liczby 
uzyskanych głosów przez osobę, która uzyskała drugi najwyższy wynik w danej szkole. W każdej szkole 
mandat w ten sposób może otrzymać jedna osoba.", 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu: 

„ 4. W przypadku, gdy w każdej ze szkół, w której kandydat spełnił wymienione w ust. 3 warunki, 
został przydzielony w ten sposób mandat, a pozostały jeszcze nie przydzielone mandaty, procedurę 
należy powtórzyć. 

5. W przypadku braku kandydatów spełniających wymienione w ust. 3 warunki, pozostałe mandaty 
otrzymują pozostałe osoby, które uzyskały największą liczbę głosów spośród wszystkich szkół.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Przewodnicząca Rady 

Ewa Szymańska


