
Rada Młodzieżowa w pigułce 

Debrzno stawia następny krok w demokracji i współuczestnictwa mieszkańców 

Debrzna w decydowaniu. 

 Młodzieżowa Rada Miejska, bo o niej mowa, ma charakter konsultacyjny, działa  

w celu   wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy,  

zwłaszcza wśród młodzieży. Członkiem Młodzieżowej Rady może być osoba 

zamieszkująca Gminę Debrzno, która ukończyła 11 lat i nie przekroczyła 18- stego 

roku życia. Kadencja trawa rok kalendarzowy. 

Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez: 

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, regulujących sprawy mające wpływ  

na warunki rozwoju młodego pokolenia; 

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w gminie Debrzno,  

a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu; 

3) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi; 

4) działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym; 

5) integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie gminy Debrzno. 

Do zadań Młodzieżowej Rady należy: 

1) uchwalanie programu jej działania; 

2) powoływanie komisji problemowych, określenie ich liczebności, a także określenie 

ich zadań; 

3) wybór oraz odwoływanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady i pozostałych 

członków Prezydium Młodzieżowej Rady; 

4) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, 

kulturalnym,   sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady; 

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej 

Rady; 

7) proponowanie zmian w Statucie. 

Młodzieżowa Rada: 

1. liczy 9 członków. 

2. Organem Młodzieżowej Rady jest Prezydium Młodzieżowej Rady zwanym dalej 

"Prezydium". 

3. Prezydium składa się z: 

1) Przewodniczącego Młodzieżowej Rady zwanego dalej „Przewodniczącym”; 

2) od 1 do 3 Wiceprzewodniczących; 

3) Sekretarza. 

 

Więcej informacji na temat organizacji pracy  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie 

zawarta jest w Statucie, który jest załącznikiem do uchwały nr 88.XXI.2015 Rady 

Miejskiej w Debrznie  z dnia 29 października 2015r, dostępnym pod adresem: 

http://bip.debrzno.pl/196.html 

http://bip.debrzno.pl/196.html


WYBORY Co, Jak i Kiedy ??? 

Masz odpowiednią osobę na  kandydata do 

Młodzieżowej Rady Miejskiej, zgłoś go!!!! Jak???? 

Instrukcja poniżej  

 Do dnia 26 stycznia 2016 r. - Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej 

Rady Miejskiej  do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.  

Na stronie www.debrzno.pl, w sekretariacie UMiG Debrzno, jak  

i sekretariacie Szkoły, dostępne są formularze zgłaszania kandydata. Nie 

umiesz wypełnić? Przyjdź -  pomożemy! Opiekunem do waszej dyspozycji 

jest Helena Dziubińska, pokój nr 32/33 w UMiG Debrzno. 

Kandydat musi wyrazić zgodę (jest na to odpowiedni formularz),  

a w przypadku gdy kandydat jest niepełnoletni, zgodę podpisać musi także 

rodzic lub opiekun.  

W dniu 30 stycznia 2016r. o godzinie 12:00 w Centrum Kultury 

Sportu i Turystyki przeprowadzone zostaną Wybory. 

Przebieg Wyborów 

1. Wybór  Komisji Wyborczej spośród zgromadzonych uczestników 

spotkania. (członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba będąca kandydatem do Rady); 

2. Przedstawienie  kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Debrznie (którzy wcześniej zostali zgłoszeni do Burmistrza Miasta i Gmin Debrzno); 

3. Rozdanie kart do głosowana uczestnikom spotkania; 

4. Wrzucenie kart do głosowania do urny wyborczej; 

5. Pozostanie w lokalu wyborczym Komisji Wyborczej wraz z Opiekunem – 

liczenie głosów i pisanie protokołu; 

6. Wywieszenie protokołu z wynikami wyborów w miejscu widocznym. 

 

                Liczymy na wasze zaangażowanie i  mądry wybór  

http://www.debrzno.pl/

