
do Nr XVII/151/2015

Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Statut Rady Miasta Nowy Targ

1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Statut zasady cel i zadania oraz tryb wyboru Rady Gminy Miasto
Nowy Targ.

2. Rada Miasta jest uczniów w gimnazjach i
ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.

3. Rady Miasta w Nowym Targu jest Miasto Nowy Targ.

4. Rada Miasta w Nowym Targu w na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8
marca 1990r. o gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515).

§ 2.

w Statucie jest mowa o:

1) Radzie - przez to Miasta Nowy Targ;

2) Burmistrzu – przez to Burmistrza Miasta Nowy Targ;

3) – przez to Rady Miasta w Nowym Targu;

4) Szkole – przez to i oraz
ponadgimnazjalnych, z dla i

5) Radzie Miasta – przez to Miasta Nowego Targu;

§ 3.

1. Kadencja Rady trwa 2 lata od dnia wyborów Rady,
z § 23 ust. 1.

2. Sesje Rady w Sali Konferencyjnej Miasta w Nowym Targu,
a posiedzenia jej komisji w siedzibie Miasta w Nowym Targu lub innym miejscu wyznaczonym przez

Rady.

3. Rada z napisem o Rada Miasta Nowy
Targ”.

2.
Zakres i zadania Rady

§ 4.

Celem Rady jest postaw obywatelskich,
demokratycznych i patriotycznych poprzez m. in.:

1) rozwijanie i upowszechnianie idei

2) promowanie idei obywatelskiego,

3) i na terenie Miasta Nowy Targ,

4) aktywnego uczestnictwa w publicznym,

 



5) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów wobec instytucji publicznych
i

6) inicjowanie i promowanie o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i
ekologicznym.

§ 5.

Do Rady Miasta

1) uchwalanie regulaminu i programu Rady,

2) wybór oraz Prezydium Rady,

3) komisji i problemowych Rady, ich a
ich

4) podejmowanie w sprawie mandatu Rady,

5) podejmowanie w sprawach

6) przyjmowanie z Prezydium i komisji Rady,

7) podejmowanie w zakresie opinii i wniosków i spraw
wobec Miasta Nowego Targu,

8) proponowanie zmian w Statucie Rady,

9) podejmowanie w innych sprawach do kompetencji Rady.

3.
Organizacja Rady

§ 6.

1. Rada Gminy Miasto Nowy Targ liczy 21

2. Organem Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium.

3. Prezydium z:

1) Rady,

2) dwóch Rady,

3) Sekretarza Rady.

4. Do kompetencji Prezydium

1) kierowanie sprawami Rady,

2) przygotowanie kalendarza prac Rady oraz projektów stanowisk i wniosków,

3) wykonywanie Rady.

5. Rada wybiera ze swego grona
w tajnym w co najmniej statutowego Rady.

6. Rada wybiera ze swego grona dwóch oraz sekretarza,
w co najmniej jej w jawnym.

7. Wyboru prezydium nowo wybrana Rada dokonuje na pierwszej sesji.

8. Rada lub Prezydium
statutowego Rady w tajnym na wniosek co najmniej 1/4
Rady.

9. Wniosek o lub Prezydium rozpatruje na sesji po sesji, na której
wniosek, nie jednak po jednego

10. wniosek o lub Prezydium nie wymaganej to
kolejny wniosek o nie po 3 od poprzedniego

 



11. Prezydium z funkcji. na do
z funkcji potwierdza pisemnie i o fakcie tym informuje

na sesji.

§ 7.

1. Do kompetencji Rady

1) reprezentowanie Rady na

2) sesji Rady,

3) przygotowanie obrad Rady,

4) przewodniczenie obradom Rady,

5) organizowanie pracy Prezydium.

2. W przypadku jego wyznaczony pisemnie przez niego

3. Do kompetencji Sekretarza Rady

1) prowadzenie dokumentacji Rady,

2) zapewnienie sprawnego informacji,

3) z sesji Rady i Prezydium.

4.
Rady

§ 8.

1. Rady osoba na podstawie wyborów o których mowa w
rozdziale 7 niniejszego Statutu.

2. Rady gimnazjum lub ponadgimnazjalnej
Miasta Nowy Targ z ust. 3.

3. nie osoba, która jest radnym w jednostce terytorialnego.

§ 9.

1. Mandat Rady wygasa:

1) wskutek pisemnej rezygnacji, na

2) wskutek nieusprawiedliwionej na trzech kolejnych sesjach Rady,

3) ponadgimnazjalnej,

4) skazania prawomocnym wyrokiem za lub prawomocnego orzeczenia o
zastosowaniu wobec nieletniego wychowawczego lub poprawczego,

5) na zgody, o której mowa w § 25 ust. 2 (w przypadku osoby

2. mandatu stwierdza Rada w drodze w 30 dni od
przyczyny mandatu.

§ 10.

Rady ma prawo:

1) i wybieranym do Prezydium i Komisji Rady,

2) wnioski, zapytania i inicjatywy,

3) interpelacje i zapytania do w sprawach z
Rady,

4) w posiedzeniach Rady i w pracach Komisji Rady,

 



5) wszelkie informacje Rady,

6) o obrad sesji Rady Miasta Nowy Targ o
za i która wynika z postulatów i skarg

które reprezentuje.

§ 11.

Rady ma

1) Statutu oraz Rady,

2) czynnie w pracach Rady i komisji, których jest w tym w
sesjach Rady,

3) rzetelnie i sumiennie na niego funkcje, z szacunkiem dla innych i poczuciem

4) swoich wyborców i uczniowski, w szkole w której wybrany o
Rady,

5) Sekretarzowi Rady usprawiedliwienia w razie na posiedzeniu
Rady i komisji Rady, w terminie nie 14 dni od ustania przyczyny

§ 12.

1. Rady przed do wykonywania mandatu
Rady Miasta w Nowym Targu

godnie, rzetelnie i uczciwie, na dobro mojego miasta”.

2. Radni nieobecni na pierwsze sesji na pierwszej sesji, na której obecni.

5.
Nadzór nad

§ 13.

1. Nadzór nad Rady, na podstawie z prawem sprawuje Burmistrz.

2. Rady Burmistrzowi Rady Miasta
w terminie 7 dni od daty ich

3. Wnioski i opinie Burmistrzowi w formie Burmistrz Miasta konsultuje ze swoimi
pod formalno-prawnym i przekazuje je Rady Miasta Nowy Targ,

celem skierowania ich do komisji problemowych Rady Miasta Nowy Targ.

4. W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza, Rady jest niezgodna z
prawem, Burmistrz takiej i jest o takim fakcie

Rady oraz Rady Miasta nie w terminie 30 dni od
daty jej otrzymania. Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Targ jest ostateczne.

5. Rada ze swojej Radzie Miasta w Nowym Targu w
terminie do 31 marca roku.

6.
Sesje Rady

§ 14.

1. Rada obraduje na sesjach przez Sesje nie
w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

2. Rada odbywa sesje potrzeb, jednak nie rzadziej raz na Sesje
Rady winny w czasie wolnym od nauki.

3. Na pisemny wniosek co najmniej ¼ Rady lub Burmistrza
obrad, jest w 14 dni od daty wniosku.

 



4. nowo wybranej Rady Rady Miasta
w Nowym Targu w 14 dni od wyników wyborów do Rady.

5. do czasu wyboru Rady prowadzi najstarszy wiekiem
Rady obecny na sesji.

§ 15.

1. O sesji powiadamia Rady na 7 dni przed wyznaczonym
terminem - zawiadomienie o terminie i proponowanym obrad.

2. O sesji powiadamia Burmistrza oraz Rady Miasta Nowy Targ.

1) Powiadomienia o których mowa ust. 1-2 w formie elektronicznej;

2) Sesje Rady jawne.

§ 16.

1. Rada obraduje i podejmuje w co najmniej w Statucie
Rady (kworum). W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad,

podejmuje decyzje o przerwaniu sesji nowy termin.

2. Rada podejmuje w co najmniej
statutowego Rady w jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej.

§ 17.

1. Rada ze swojego grona i komisje problemowe,
przedmiot oraz osobowy komisji.

2. Komisje problemowe Radzie, w jej plan pracy oraz
sprawozdania z

3. komisji wybiera Rada komisji. Komisja
komisji na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 18.

Z (inicjatywa jako wnioskodawcy:
Prezydium, komisja, grupa co najmniej 4 radnych Rady.

§ 19.

1. Wnioski w sprawie przez a projekty przedstawia Radzie, wraz
z uzasadnieniem, wnioskodawca.

2. podpisuje lub który obradom

§ 20.

1. Po sesji zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez
Do oraz teksty przez

2. przyjmuje na sesji Rady Miasta Nowy Targ.

7.
Wybór Rady

§ 21.

1. Do Rady osoba Miasta Nowy Targ oraz
do gimnazjum lub ponadgimnazjalnej (bierne prawo wyborcze).

2. Prawo wybierania radnych Rady osoby do gimnazjum lub
ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Nowy Targ (czynne prawo wyborcze).

 



3. Wybory do Rady powszechne, równe, i w
tajnym.

§ 22.

1. wyborczymi gimnazja i ponadgimnazjalne, których siedziba na terenie Miasta
Nowy Targ.

2. Wykaz wyborczych Burmistrz o wyborach do Rady,
mandatów w poszczególnych

§ 23.

1. Wybory do Rady Burmistrz w terminie do 30 roku,
w którym kadencja Rady. Wybory Rady I kadencji Burmistrz w
terminie 30 dni od daty w sprawie Rady Miasta Nowy Targ.

2. W o wyborach do Rady Burmistrz

1) kalendarz wyborczy,

2) wzór kandydata oraz o których mowa w §25 ust. 2,

3) wzór karty do

4) wzór z wyborów.

§ 24.

1. Za przeprowadzenie wyborów w poszczególnych wyborczych odpowiada Komisja
Wyborcza przez dyrektora

2. W Komisji Wyborczej

1) nauczyciela, który komisji,

2) 4 uczniów wskazanych przez uczniowski.

3. Osoba do Rady nie komisji wyborczej.

4. Do Komisji Wyborczej

1) przyjmowanie kandydatów,

2) przeprowadzenie wyborów w

3) ustalenie wyników wyborów w

4) z wyborów i przekazanie go do Burmistrza.

§ 25.

1. Kandydatów na Rady co najmniej 10 uczniów.

2. Kandydata na wraz z kandydata o zgodzie na kandydowanie
i o zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba o
wybór rodziców (opiekunów) na kandydowanie. Wzór oraz o
których mowa przygotowuje Burmistrz Miasta.

3. Termin kandydatów w 7 dniu przed wyborami.

4. kandydatów na Rady komisje wyborcze.

5. Komisje wyborcze

1) listy kandydatów na podstawie dokonanych i je do publicznej na terenie
w 6 dniu przed dniem wyborów,

2) spisy wyborców.

 



§ 26.

Lokale wyborcze i ich list, o których mowa w § 25 ust. 5 i przygotowanie
liczby druków w Burmistrza oraz komisji wyborczych
dyrektorzy

§ 27.

1. od komisji wyborczej do

2. tylko do odbiór karty podpisem na spisie
wyborców.

3. stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak „X”.

§ 28.

1. po komisja do obliczania jego wyników.

2. Z przeprowadzonego komisja wyborcza wzoru
Burmistrza.

3. wszyscy komisji wyborczej. Komisja wyborcza podaje wyniki do
publicznej poprzez wywieszenie kopii w miejscu powszechnie w danej szkole i

na stronie internetowej

4. wraz z kartami do przekazuje Burmistrzowi w 3 dni od dnia
wyborów.

§ 29.

1. Mandat Rady osoby, które

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby komisja wyborcza
przeprowadza losowanie w celu wskazania osoby, która obejmie mandat radnego.

3. Zbiorczy wynik wyborów do Rady Burmistrz po
uprzednim rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych. zamieszczone zostanie na stronie
internetowej Miasta Nowy Targ.

§ 30.

1. Protesty z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników Burmistrzowi w 3 dni
od daty wyników przez

2. Burmistrz w uzasadnionym przypadku wybory i przeprowadzenie
ponownych wyborów w tym celu odpowiedni kalendarz wyborczy.

3. W przypadku mandatu w trakcie kadencji obejmuje go osoba, która w danym
wyborczym w wyborach do Rady. W przypadku, gdy nie
ma takiej osoby, Burmistrz wybory w tym

8.
Postanowienia

§ 31.

Rady Miasta Nowy Targ Rady w 14 dni od
przez Burmistrza zbiorczych wyników wyborów.

§ 32.

1. Zmiany w Statucie Rady Miasta Nowy Targ.

2. Rada do Rady Miasta Nowy Targ z wnioskami zmian
w Statucie Rady. Do wniosku uzasadnienie wnioskowanych zmian.

 



§ 33.

1. Burmistrz Miasta Nowy Targ wskazuje opiekuna Rady Miasta z grona mu
pracowników Miasta.

2. Zadaniem opiekuna Rady Miasta jest wspieranie Rady w ich
oraz koordynacja Rady Miasta z Miasta oraz Miasta.

3. W szkole zostanie wyznaczony nauczyciel – koordynator

 


