
Ogłoszenie 

Przewodniczącego Rady Miasta Międzyrzec Podlaski 

o wyborach do kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski   

z dnia 14.12.2020 r. 

 

Ogłaszam wybory do VII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. 

 

Do zadań Młodzieżowej Rady Miasta Międzyrzec Podlaski należy: 

1) reprezentowanie młodzieży międzyrzeckich szkół i jej interesów wobec władz oświatowych, 

samorządowych i państwowych; 

2) współpraca z władzami lokalnymi; 

3) zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących spraw młodzieży; 

4) aktywizacja samorządów uczniowskich w szkołach; 

5) upowszechnianie idei samorządowych i demokratycznych; 

6) uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży; 

7) kształtowanie młodzieżowych elit społecznych i kulturalnych; 

8) edukacja młodzieży w zakresie prawa, polityki, przedsiębiorczości; 

9) pomoc w realizacji pomysłów i projektów zgłaszanych przez młodzież; 

10) propagowanie oraz obrona praw i godności dziecka i ucznia; 

11) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej; 

12) koordynacja działań pomocy charytatywnej; 

13) nawiązywanie współpracy z organizacjami z kraju i zza granicy, działających na rzecz młodzieży; 

14) stanowienie o kierunkach działania organów Młodzieżowej Rady oraz przyjmowanie sprawozdań z ich 

działalności; 

15) uchwalanie rocznego planu działalności Młodzieżowej Rady, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania 

planu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi Rady absolutorium; 

16) zgłaszanie wniosków do Burmistrza miasta i Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, w tym wniosków 

inwestycyjnych do budżetu miasta. 

 

 

W Młodzieżowej Radzie Miasta przedstawicielom młodzieży wskazanym przez grupę młodzieży przysługują 4 

mandaty. 

 

Radnym może być osoba pobierająca naukę w szkole średniej lub wyższej I lub II stopnia w rozumieniu ustawy 

o szkolnictwie wyższym zamieszkująca na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski. 

 

Radnego Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji może wskazać grupa minimum 10 mieszkańców Miasta 

Międzyrzec Podlaski w wieku 15-25 lat. 

 

Jedna grupa młodzieży może wskazać jednego Radnego. 

 

Grupa młodzieży, o której mowa wyżej składa pisemne zgłoszenie wskazujące kandydata na Radnego oraz 

zgodę kandydata na kandydowanie wraz z listą osób popierających kandydaturę z imieniem i nazwiskiem, 

adresem zamieszkania, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz własnoręcznym podpisem osób 

popierających. 

 

Ww. zgłoszenie należy składać do dnia 21.12.2020 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Międzyrzec Podlaski 

w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Przewodniczący Rady 

Miasta, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski. 

 

Mandat radnego uzyskają Radni, którzy otrzymają największe poparcie młodzieży. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

/-/ Robert Matejek 

 

 

 


