
Uchwała Nr 106/2008
Rady Miejskiej w Jastrowiu

z dnia 27 maja 2008 r.

uchylająca uchwałę Nr 195/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie i nadania jej statutu.

Na podstawie art.5b ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. 
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. 
Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz.1218 )

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§1.  Uchyla się uchwałę Nr 195/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 
2005 r.  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie i nadania jej 
statutu.

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

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 106/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 maja 2008 r. uchylającej 
uchwałę   Nr 195/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie i nadania jej statutu.

Uchwałą Nr 195/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. Rada Miejska w Jastrowiu 
powołała Młodzieżową Radę Gminy i Miasta Jastrowie i nadała jej statut.  

Nadrzędną ideą działania rady młodzieżowej  jest przygotowanie ich członków do 
przyszłej działalności społecznej w samorządzie terytorialnym.

Dotychczasowa formuła działania rady młodzieżowej nie sprawdziła się w ramach 
ujętych w statucie.

W V kadencji Rady Miejskiej w Jastrowiu rada młodzieżowa do tej pory się nie 
ukonstytuowała.

Dotychczasowe doświadczenia przemawiają za koniecznością wypracowania nowej 
formuły funkcjonowania rady młodzieżowej zarówno w zakresie spraw ustrojowych, jak 
i sposobu wyboru jej członków, oraz podstawowych kierunków działania i zakresu zadań.

W celu uporządkowania stanu prawnego w tym zakresie niezbędne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały.

                                                                 

                                                                  
 


