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UCHWAŁA NR XXXV/375/2021
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 5 lipca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice
i nadania jej statutu
Na podstawie art. 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378, z 2021 r. poz. 1038) Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr
XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Stare Babice i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12079) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy trwa dwa lata, od początku listopada do końca października.
2. Szkołom podstawowym przysługuje 10 mandatów.
3. Liczba mandatów dla poszczególnych szkół podstawowych będzie każdorazowo aktualizowana
przez Wójta we wrześniu przed przeprowadzeniem wyborów.
4. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przypada 5 mandatów.”;;
2) w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku nieobsadzenia mandatów przez uczniów szkół ponadpodstawowych mandaty
przypadają uczniom szkół podstawowych z największą liczbą głosów z list rezerwowych, o których mowa
w § 27 ust. 2.”;;
3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
§ 5a. 1. Radny wykonuje swoje czynności po złożeniu na I sesji ślubowania o następującej treści: „Ślubuję
uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży gminy Stare Babice, działać zawsze
zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży”.
2. Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno Radni wypowiadają słowo „ślubuję”.
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji,
składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.”;
4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:
1) przewodniczący,
2) grupa co najmniej 1/5 statutowego składu Rady,
3) komisja rady,
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4) co najmniej 30 mieszkańców gminy Stare Babice poniżej 18 r. ż.”;;
5) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z mandatem Radnego Rady Gminy.”;;
6) § 19 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) która jest uczniem co najmniej VI klasy szkoły podstawowej lub uczniem szkoły ponadpodstawowej
i na dzień wyborów nie jest zawieszona w prawach ucznia”;;
7) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybory przeprowadza się nie później niż do dni 30 października roku kalendarzowego,
w którym kończy się kadencja Młodzieżowej Rady Gminy.”;;
8) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:
„§ 25a. Jeżeli w okręgu wyborczym zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych
wybieranych w danym okręgu lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych
radnych Wójt uznaje zarejestrowanych kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają
nieobsadzone.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Ewa Kawczyńska

