
 

 

Stanowisko w sprawie uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna 

 

1. Uwagi do § 9 Statutu MRM 

 

W mojej ocenie zapis nie dyskryminuje kandydatów uczących się poza Cieszynem. Kandydat 

niezależnie od tego czy uczy się w Cieszynie czy poza nim może zostać zgłoszony przez 

szkolną komisję wyborczą lub zgłosić się sam legitymując się poparciem trzech wyborców.  

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z racji ukończonych 13 lat posiadają ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych. Nie ma potrzeby przedstawiania zgody rodziców. 

 

2. § 12  

O powołanie komisji wyborczej będzie zwracał się BM do Dyrektorów szkół na podstawie § 

14 Statutu   (w § 14 ust. można dodać słowo : do dyrektorów szkół ponadpodstawowych – 

taki był zamysł, ale chyba gdzieś to się po drodze zgubiło). 

 

W pozostałym zakresie wedle woli wnioskodawców. Uwzględniając uwagi można nadać § 12 

ust. 2 brzmienie: W skład szkolnej komisji wyborczej dyrektor szkoły powołuje uczniów tej 

szkoły w liczbie od ...do .. Do składu szkolnej komisji wyborczej może być również 

powołany nauczyciel będący opiekunem samorządu. W skład komisji wyborczej nie mogą 

wchodzić uczniowie kandydujący do Rady.  

    

3. § 13 

 

Moim zdaniem BM może powołać komisję wyborczą w liczbie członków według siebie 

określonej. Można także tą liczbę określić przyjmując zapis § 13. Ust. 1 Komisja wyborcza 

urzędu składa się z … członków i zostaje powołana przez Burmistrza.  

 

 Komisja wyborcza jest władna działać do czasu uchylenia Zarządzenia BM o jej powołaniu. 

 

Unikałabym nazwy miejska komisja wyborcza jako zbyt bezpośrednio nawiązującej do 

Kodeksu wyborczego, co może wprowadzać w błąd. W pozostałym zakresie dowolność w 

zakresie nazwy jednakże zmiany nazwy najprawdopodobniej skutkować musiałyby 



wycofaniem projektu z porządku obrad sesji styczniowej jako zbyt daleko idące by móc je 

przeprowadzić w trybie autopoprawki. 

 

4. § 16  

 

Komisja wyborcza przy urzędzie ma charakter stały, co wynika z § 16. 

 

5. § 17 

 

Zapis jest zgodny z treścią Statutu Miasta. Młodzieżowa Rada wszystkie decyzje podejmuje w 

formie uchwał, gdyż jest organem kolegialnym. Wniosek o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej będzie musiał spełnić warunki wskazane w Statucie Miasta. Nie ma potrzeby 

powielać tego zapisu. 

6. § 18 pkt 5 

 

W mojej ocenie zadanie mieści się w art. 5b ust. 8 pkt 4 ustawy – edukacja obywatelska  

 

7. § 20 

Zapis inicjowany przez uczniów, jak zrozumiałam traktowany jako przywilej, a nie narzucony 

obowiązek.  Na etapie prac nad projektem sygnalizowałam wątpliwości czy można przyznać 

radzie takie kompetencje, ale ostatecznie został utrzymany z uwzględnieniem ryzyka 

ewentualnego uchylenia tej jednostki redakcyjnej przez nadzór prawny (zakładane częściowe 

stwierdzenie nieważności tej jednej jednostki redakcyjnej)  

8. § 29 

 

Na etapie prac nad projektem sygnalizowałam, że „rażące niedbalstwo” jest pojęciem 

nieostrym. Podjęto decyzję by zapis pozostał. 

 

9. § 33 ust. 3  

Zgadzam się. Zapis został wprowadzony na etapie prac. Nowe brzmienie umknęło mojej 

uwadze. Jednakże tak jak sygnalizowałam w przypadku innych zapisów pierwszej wersji 

projektu Statut nie powinien nakładać obowiązków na Przewodniczącego Rady Miejskiej ( z 

tych powodów wykluczyliśmy jego przewodnictwo w pierwszej sesji MRM). Proponuję 

usunąć § 33 ust.3 ewentualnie wpisać Komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za 

zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej Rady przekazuje uchwały Rady radnym.  

10. § 34  

 

Sformułowanie „zasady działania” niekoniecznie musi obejmować szczegółowe zapisy 

dotyczące protokołowania. W przypadku wątpliwości art. 5b ust. 13 ustawy o samorządzie 

gminnym stanowi, że obsługę administracyjno – biurową zapewnia urząd miasta. Regulamin 

organizacyjny urzędu może wskazywać komórkę organizacyjną odpowiedzialną za kwestie 

administracyjne i przechowywanie dokumentów MRM. 



 

11. § 35  

 

Nie widzę możliwości przyznania opiekunowi rady w statucie rady zwrotu kosztów z tytułu 

wyjazdów związanych z działalnością rady. Jeśli opiekunem rady byłby pracownik UM to 

wtedy miałby prawo do zwrotu w/w kosztów w związku z wykonywaniem obowiązków 

służbowych. 

 

Co do kwestii sprawozdań – wedle uznania. 

 

Ewentualne zmiany do projektu uchwały (wytłuszczone) może wnioskować BM w trybie 

autopoprawki.  

 

 

Cieszyn, 22 stycznia 2023 r.      Kinga Osak 

 

        Radca prawny  


