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Uchwała nr 34/VII/2015 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 
 
 
 
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin 
 
 
Na podstawie § 52 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 
r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu z 
późniejszymi zmianami, Młodzieżowa Rada Miasta Lublin uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
Uchyla się uchwały: 

1.  Uchwałę nr 20/III/2012 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 7 
grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Młodzieżowej 
Rady Miasta Lublin. 

2. Uchwałę nr 46/VIII/2014 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 20 
czerwca 2014 r. w sprawie propozycji zmian Statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Lublin stanowiącego załącznik do uchwały nr 998/XLI/2006 Rady 
Miasta Lublin z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu z późniejszymi zmianami. 

 
§ 2 

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin zwraca się z prośbą do Rady Miasta Lublin 
o dokonanie następujących zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin stanowiącym załącznik do uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
i nadania jej statutu z późniejszymi zmianami: 

1. w §1 ust. 5 liczbę 71 zastępuje się liczbą … 
2. w § 3 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
 „objęcie patronatem wydarzenia organizowanego przez młodzież lub z 

udziałem młodzieży. Patronat udzielany jest w drodze uchwały.” 
3. § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Budżet Rady: 
1.Środki na działalność Rady ujęte są w budżecie Miasta Lublin. 
2.Projekty opracowywane przez Radę mogą być finansowane 

z budżetu miasta. 
3.Plan finansowy Rady zatwierdzany jest przez Radę Miasta Lublin.  
4.Wnioski do budżetu Rady mogą składać Radni oraz Komisje Rady. 
5.Skarbnik Rady przyjmuje oraz opracowuje wnioski do budżetu przy 

współpracy z komisją ds. projektów i finansowania. 
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6.Sprawozdanie z wykonania budżetu, będącego w dyspozycji danej 
kadencji, jest niezbędne do uzyskania przez Prezydium 
absolutorium.” 

4. w § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:  
 „Po upływie kadencji Rady Przewodniczący Rady pełni swoją funkcję 

do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego 
Przewodniczącego Rady.” 

5. § 14 otrzymuje brzmienie: „Do kompetencji Skarbnika Rady należą:  
1. przyjmowanie wniosków do budżetu Młodzieżowej Rady Miasta 

Lublin od radnych i komisji, 
2. opracowanie planu finansowego Rady, 
3. przedstawienie Radzie sprawozdania finansowego przynajmniej raz 

w roku” 
6. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 

5 radnych nie wchodzących w skład Prezydium."  
7. § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Mandat radnego wygasa z dniem 

zaprzysiężenia nowego składu Rady." 
8. § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Sesje nie mogą odbywać się w czasie 

wakacji letnich i ferii zimowych, chyba, że decyzja o organizacji sesji 
we wspominanym okresie zostanie przyjęta jednogłośnie na 
poprzednim posiedzeniu Rady." 

9. § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Obrady Rady są prawomocne przy 
obecności co najmniej połowy wybranych radnych (quorum)." 

10. załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały 

 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 
 

/ - / Kacper Szymczak 


