
Uchwała nr 8/I/2016 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 października 2016 r. 
 
 
 
w sprawie liczby, nazwy, zakresu działania oraz liczby i trybu wyboru 
członków komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
XI kadencji. 
 
 
 

Na podstawie § 16 ust. 1 i 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin 

z dnia 25 maja 2006 r. z późn. zm.  Młodzieżowa Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1  
 

1. Powołuje się następujące komisje tematyczne Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin XI kadencji:  
1) Komisję ds. Kultury. Do zakresu działania komisji należy opiniowanie 

spraw i koordynacja działań Młodzieżowej Rady Miasta z zakresu 
kultury. 

2) Komisję ds. Sportu i Turystyki. Do zakresu działania należy 
opiniowanie spraw i koordynacja działań Młodzieżowej rady Miasta z 
zakresu sportu i turystyki oraz promocja sportu i turystyki wśród 
uczniów lubelskich szkół. 

3) Komisję ds. Promocji  i Mediów. Do zakresu działania komisji należy 
nadzór nad działalnością informacyjną Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin, współpraca z mediami podczas realizacji projektów 
Młodzieżowej Rady, promowanie działalności MRM na terenie szkół i 
placówek oświatowych. 

4) Komisję ds. Projektów i Finansowania. Do zakresu działania komisji 
należy analiza i nadzór finansowy nad projektami Młodzieżowej Rady 
Miasta oraz pozyskiwanie funduszy na projekty Młodzieżowej Rady 
Miasta. 

5) Komisję ds. Pomocy Społecznej. Do zakresu działania komisji należy 
opiniowanie spraw i koordynacja działań Młodzieżowej Rady Miasta 
z zakresu pomocy społecznej. 

6) Komisję ds. Współpracy Zewnętrznej. Do zakresu działania komisji 
należy koordynacja współpracy z młodzieżowymi radami na terenie 
Polski i z zagranicy oraz udział i organizacja spotkań z podmiotami 
zewnętrznymi. 



7) Komisję ds. Szkolnictwa i Promocji Oświaty. Do zakresu działania 
komisji należy realizacja projektów oświatowych, współpraca ze 
szkołami oraz opiniowanie spraw z zakresu oświaty. 

8) Komisję ds. Ekologii i Infrastruktury. Do zakresu działania komisji 
należy realizacja projektów z zakresu ochrony środowiska, 
promowanie postaw ekologicznych oraz podejmowanie działań na 
rzecz poprawy wizerunku miasta. 

9) Komisja ds. opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Lublin. Do 
zakresu działania komisji należy analiza i wybór projektów uchwał 
Rady Miasta Lublin podlegających opinii Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin oraz przedstawienie Radzie rekomendacji w sprawie opinii. 
 

§ 2 

2. Komisje tematyczne Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XI kadencji składają 
się z co najmniej 5 radnych. 

3. W skład danej komisji wchodzą radni zainteresowani problematyką danej 
komisji. 

4. Wybór jest dokonywany spośród nieograniczonej liczby kandydatów 
zgłoszonych przez radnych lub przewodniczących klubów radnych. 

5. Skład danej komisji stałej ustala Rada w drodze uchwały. 
 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta 

Lublin XI kadencji. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta 

 
/ - / Wojciech Massalski 


