
UCHWAŁA NR 331/VI/2013
RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 30 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę nr 175/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko i nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 175/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko i nadania jej statutu, tj. w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy 
Kłodzko wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów wybiera Przewodniczącego spośród członków Komisji. Odwołanie następuje 
w tym samym trybie. W razie odwołania przewodniczącego, komisja wybiera nowego przewodniczącego 
na następnym posiedzeniu po posiedzeniu na którym podjęto uchwałę o odwołaniu”. 

2) §16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Komisji 
Wyborczej lub osoba z jego upoważnienia, który prowadzi obrady tej sesji do czasu wyboru 
Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko. Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady powinna być 
zwołana w terminie 30 dni od zakończenia wyborów”. 

3) §18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwały Młodzieżowej Rady zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut 
stanowi inaczej”. 

4) § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ W wyborach na członka Młodzieżowej Rady, wskazanie więcej 
kandydatów niż liczba określona zgodnie z § 28 ust. 2 lub nie wskazanie żadnego skutkuje nieważnością 
głosu”. 

5) §37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W sali do głosowania należy stworzyć warunki zapewniające prawo 
tajności głosowania”. 

6) §39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku równej liczby głosów dwóch lub więcej kandydatów 
komisja wyborcza przeprowadza kolejną turę wyborów w danym okręgu, w której wyborcy wybierają 
spośród osób o tej samej liczbie głosów”. 

7) §41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Członkiem Młodzieżowej Rady staje się osoba wybrana w trybie 
określonym w § 39, która na sesji Młodzieżowej Rady wygłosi następujące ślubowanie: „Ślubuję 
uroczyście jako Członek Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko pracować dla dobra i pomyślności młodzieży 
zamieszkałej na terenie Gminy Kłodzko, działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży, 
godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o i ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla 
wykonywania zadań Młodzieżowej Rady”. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko:
Z. Tur
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