
Uchwała nr 142/XI/2011 r.
Rady Miasta Lublin

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 
2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej sta-
tutu.

Na podstawie art. 5b ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada Miasta Lublin  
uchwala, co następuje:

§ 1

W  załączniku  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, zmienionej uchwałą Nr 173/XI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 6 września 
2007 r., uchwałą Nr 357/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 roku oraz 
uchwałą  Nr  763/XXXIII/2009  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  18  czerwca  2009  r., 
wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 1 ust. 5 liczbę „73” zastępuje się liczbą „72”;

2) w § 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium,  Rada dokonuje 
wyboru nowego członka Prezydium na tej samej sesji, na której stwierdzono 
wygaśnięcie mandatu.”;

3) po § 16 dodaje się § 16a o następującej treści:
"1. Rada może powoływać ze swojego grona Rzecznika Młodzieżowej Rady 

Miasta Lublin i Rzecznika Praw Ucznia przy Młodzieżowej Radzie Miasta 
Lublin.

  2. Powołując Rzeczników, o których mowa w ust. 1, Rada określi zakres ich 
obowiązków i kompetencje.";

4) po § 19 dodaje się § 19a o następującej treści:
„1.  Radni  potwierdzają swoją obecność na sesjach i  posiedzeniach komisji 

podpisami na liście obecności.
  2.  Radny  w  ciągu  7  dni  od  daty  odbycia  sesji  lub  posiedzenia  komisji 

usprawiedliwi  swoją  nieobecność,  składając  stosowne  pisemne  wy-
jaśnienia  na  ręce  Przewodniczącego  Rady  lub  przewodniczącego  ko-
misji.”;

5) w § 26 w ust.  4  dodaje  się  zdanie  „Do obliczenia  wyników w głosowaniu 
jawnym przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych lub wykorzystać do 
tego celu elektroniczne urządzenia liczące głosy.”; 

Uchwała nr 142/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30.06.2011 r. 1/2



6) po § 48 dodaje się § 48a o brzmieniu:
„1.  W  przypadku,  gdy  wszyscy  kandydaci  z  listy,  w  okręgu  w  którym 

stwierdzono  wygaśnięcie  mandatu,  utracili  prawo  wybieralności  oraz 
w okręgach, w których nie przeprowadzono wyborów w zwykłym trybie, 
Prezydent Miasta Lublin może zarządzić wybory uzupełniające. 

  2.  Wybory uzupełniające Prezydent  zarządza na dzień przypadający nie 
później niż do końca kwietnia danego roku kalendarzowego.

 3. W zarządzeniu Prezydent Miasta Lublin określa datę wyborów, kalendarz 
wyborczy,  wzory  druków  związanych  z  wyborami  oraz  okręgi  objęte 
wyborami uzupełniającymi.”;

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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