UCHWAŁA NR XLII/335/10
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 8 ust. 19 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju, przyjętego uchwałą
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XVII/214/03/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 24 lutego 2004 r. Nr 37, poz. 693 ze zm.) Rada Miejska
w Lądku Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Zawiesza się działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju na okres kolejnej kadencji.
§ 2. Nie przeprowadza się wyborów do IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju
Leszek Pazdyk

UZASADNIENIE
Młodzieżowa Rada Miejska w Lądku Zdroju została utworzona w 2003 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr
XVII/214/03/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.
Rada działała przez dwie dwuletnie kadencje, zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady. Faktyczna działalność II
Kadencji Rady zakończyła się początkiem maja 2007 r. Przez ostatni rok jej działalność nie była kontynuowana mimo
wielu prób zachęty ze strony zarówno Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju, jak i jej opiekuna wyłonionego z grona
Rady Miejskiej. Z uwagi na powyższe działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju została zawieszona
na okres III kadencji na mocy Uchwały Nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 kwietnia 2008 r.
W maju 2010 roku upływa w/w czas zawieszenia. W czasie dwuletniej przerwy w działalności Rady nie było żadnego
zainteresowania skierowanego do Gminy Lądek Zdrój przez młodzież, celem odnowienia tej możliwości działania dla
społeczności lokalnej przez młodych mieszkańców naszej gminy. W dniu 12 stycznia 2010 r. Burmistrz Lądka-Zdroju
zwrócił się pismem OR.3.0042/01/2010 do Dyrektora Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego w Lądku
Zdroju, z prośbą o przeprowadzenie rozmów z uczniami szkół oraz przekazanie informacji w sprawie ewentualnego
zainteresowania odwieszeniem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej. W dniu 22 stycznia 2010 r. Dyrektor
Gimnazjum Publicznego w Lądku-Zdroju przesłał informację, iż Rada Samorządu Uczniowskiego jest przychylna
wznowieniu działalności Młodzieżowej Rady, natomiast Liceum Ogólnokształcące przekazało informację telefoniczną
o zainteresowaniu kandydowaniem jednej, ewentualnie dwóch osób ze szkoły. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej
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powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju (Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2004 r., Nr 37, poz. 693 ze
zmianami), w skład Rady wchodzi 14 członków, w tym: a) 5 przedstawicieli Gimnazjum w Lądku Zdroju, b)
5 przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju, c) 4 przedstawicieli innych szkół ponadpodstawowych

UZASADNIENIE
Młodzieżowa Rada Miejska w Lądku Zdroju została utworzona w 2003 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr
XVII/214/03/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.
Rada działała przez dwie dwuletnie kadencje, zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady. Faktyczna działalność II
Kadencji Rady zakończyła się początkiem maja 2007 r. Przez ostatni rok jej działalność nie była kontynuowana mimo
wielu prób zachęty ze strony zarówno Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju, jak i jej opiekuna wyłonionego z grona
Rady Miejskiej. Z uwagi na powyższe działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju została zawieszona
na okres III kadencji na mocy Uchwały Nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 kwietnia 2008 r.
W maju 2010 roku upływa w/w czas zawieszenia. W czasie dwuletniej przerwy w działalności Rady nie było żadnego
zainteresowania skierowanego do Gminy Lądek Zdrój przez młodzież, celem odnowienia tej możliwości działania dla
społeczności lokalnej przez młodych mieszkańców naszej gminy. W dniu 12 stycznia 2010 r. Burmistrz Lądka-Zdroju
zwrócił się pismem OR.3.0042/01/2010 do Dyrektora Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego w Lądku
Zdroju, z prośbą o przeprowadzenie rozmów z uczniami szkół oraz przekazanie informacji w sprawie ewentualnego
zainteresowania odwieszeniem działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej. W dniu 22 stycznia 2010 r. Dyrektor
Gimnazjum Publicznego w Lądku-Zdroju przesłał informację, iż Rada Samorządu Uczniowskiego jest przychylna
wznowieniu działalności Młodzieżowej Rady, natomiast Liceum Ogólnokształcące przekazało informację telefoniczną
o zainteresowaniu kandydowaniem jednej, ewentualnie dwóch osób ze szkoły. Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej
Rady Miejskiej, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lądku Zdroju (Dz.Urz.Woj.Dolnośl. z 2004 r., Nr 37, poz. 693 ze
zmianami), w skład Rady wchodzi 14 członków, w tym: a) 5 przedstawicieli Gimnazjum w Lądku Zdroju, b)
5 przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego w Lądku Zdroju, c) 4 przedstawicieli innych szkół ponadpodstawowych
działających poza terenem Gminy Lądek Zdrój, a mających miejsce stałego zameldowania na terenie Gminy Lądek
Zdrój. W związku z powyższym, może być problem ze zgłoszeniem odpowiedniej liczby kandydatów, gdyż
zainteresowanie jest niewielkie. W poprzednich wyborach nie było żadnego kandydata z innych szkół
ponadpodstawowych działających poza terenem Gminy Lądek-Zdrój. Istnieją obawy, iż może zdarzyć się sytuacja
wybrania maksymalnej liczby członków Młodzieżowej Rady Miejskiej z Gimnazjum, tj. 5 i 2 z Liceum
Ogólnokształcącego, co daje w sumie 7 radnych, czyli tylko połowę składu Rady. Dodatkowym argumentem
zawieszenia działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej na okres kolejnej kadencji jest rok wyborczy, gdzie podczas
dwuletniej kadencji zmieni się skład Rady Miejskiej, co nie wpłynie pozytywnie na współpracę, gdyż z ramienia Rady
Miejskiej wybiera się koordynatora do spraw współpracy z Młodzieżową Radą Miejską, a w związku ze zmianą Rady,
byłyby to dwie osoby.

Burmistrz osoba pełniąca
funkcję Burmistrza
Kazimierz Szkudlarek
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