
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń 

z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu 

 

1. Na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 296) Rada Miasta Ustroń ogłasza w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XL/404/2001 Rady Miasta Ustroń z dnia 21 grudnia 2001 r.  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r., Nr 4,  

poz. 206), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXVIII/329/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającą uchwałę  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., Nr 22, 

poz. 588), 

2) Uchwałą Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

3) Uchwałą Nr VIII/83/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 3858). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje: 

1) § 2 i 3 Uchwały Nr XXVIII/329/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającej uchwałę 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., Nr 22, 

poz. 588), które stanowią: 

„§ 2. § 2 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.” 

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

Województwa Śląskiego.”, 

2) § 2, 3 i 4 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r.  

poz. 3975), które stanowią: 

„§ 2. § 2 Uchyla uchwałę Nr VIII/79/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011 r. zmieniającą 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu.” 

„§ 3. § 3 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.” 

„§ 4. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.”, 

3) § 2 Uchwały Nr VIII/83/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r.  

poz. 3858), który stanowi: 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 4494



„§ 2. § 2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.” 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

 

UCHWAŁA NR X L/404/2001 

RADY MIASTA USTROŃ 

 

z dnia 21 grudnia 2001 r. 

 

(tekst jednolity) 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu 

 

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r.  

poz. 446) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu mającej charakter konsultacyjny. 

§ 2. Nadać Młodzieżowej Radzie Miasta statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 
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Załącznik do Uchwały Nr XL/404/2001 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 21 grudnia 2001 r. 

 

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Młodzieżowa Rada Miasta - zwana dalej „Radą” działa na terenie miasta Ustroń. Zadaniem Rady jest 

stwarzanie warunków dla uczestnictwa młodzieży w realizacji zadań miasta. Działanie Rady ma charakter 

opiniodawczy, doradczy i konsultacyjny. 

Zasady i tryb działania Rady 

§ 2. 1.
1) 

Rada składa się z 15-20 osób. 

2. Kadencja Rady trwa 2 lata licząc od dnia wyboru, za wyjątkiem kadencji, której okres rozpoczął się dnia 

19 grudnia 2006r. i trwa do dnia 20 września 2009r. 

3.
2) 

W przypadku gdy liczba radnych wynosi mniej niż 10 Rada ulega rozwiązaniu. 

4. Z każdego obwodu wyborczego, o którym mowa w §19 radni wybierani są spośród kandydatów 

będących uczniami szkół dla których ustanowiony jest dany obwód wyborczy. 

§ 3. 3.
3) 

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zwykłą większością 

głosów, w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej 3/4 składu Rady. Przewodniczący  

i Wiceprzewodniczący Rady pełnią równocześnie funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Prezydium Rady. 

§ 4. Do właściwości Rady należy: 

a)
4) 

wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, 

b) opracowywanie i uchwalanie programów działalności Rady, 

c) podejmowanie uchwał w sprawach młodzieży realizowanych przez Radę, 

d) występowanie do Rady Miasta z wnioskami o rozpatrzenie spraw związanych z zakresem działalności Rady, 

e) organizowanie i przeprowadzanie konsultacji z młodzieżą w sprawach dotyczących młodzieży i dla niej 

ważnych, 

f) współpraca z Komisjami Rady Miasta, 

g) powoływanie Komisji Problemowych i  ich Przewodniczących. 

§ 5. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy: 

a) zwoływanie posiedzeń Rady według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał, 

b) przewodniczenie obradom Rady, 

c) zawiadamianie Rady Miasta o posiedzeniach Rady, 

d) reprezentowanie Rady na zewnątrz. 

§ 6.
5) 

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego funkcje pełni Wiceprzewodniczący. 

§ 7.
6) 

Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta zwane dalej "Prezydium". 

W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady oraz Przewodniczący Komisji 

Problemowych Rady. 

§ 8. Do zadań Prezydium należy: 

a) przygotowywanie posiedzeń Rady, 
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b) przygotowywanie projektów uchwał Rady, 

c) wykonywanie uchwał Rady, 

d) zbieranie wniosków i opinii dotyczących spraw młodzieży, 

e) organizowanie współpracy z Radą Miasta, 

f)
7) 

wykonywanie budżetu Rady. 

§ 9. Przewodniczący Prezydium organizuje pracę Prezydium, a w szczególności: 

a) zwołuje posiedzenia Prezydium, 

b) ustala porządek posiedzenia Prezydium, 

c) prowadzi posiedzenia Prezydium, 

d) nadzoruje wykonywanie uchwał, 

e) reprezentuje Prezydium na zewnątrz. 

§ 10. Po upływie kadencji Rady Prezydium działa do dnia wyboru nowego Prezydium. 

§ 11. Uchwały Rady, Prezydium i Komisji Problemowych, z zastrzeżeniem przepisów Statutu, zapadają 

zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu organu. 

Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty został wniosek, który uzyskał największą liczbę 

głosów. Głosy nieważne lub wstrzymujące się nie są brane pod uwagę. 

§ 12. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć radni Rady Miasta, Burmistrz Miasta i zaproszeni przez 

Przewodniczącego Rady goście. 

§ 12a. 1.
8) 

Finansami Rady gospodaruje Prezydium Rady. 

2. Na budżet Rady składają się: 

a) Fundusze przyznane przez Radę Miasta Ustroń, 

b) Fundusze uzyskane ze sponsoringu, darowizny, 

c) Przychody z imprez organizowanych przez Radę. 

3. Propozycje do budżetu składa Radzie Miasta Prezydium Rady w terminie do 10 października roku 

poprzedzającego uchwalenie budżetu Miasta na kolejny rok kalendarzowy. 

4. Po uchwaleniu budżetu Miasta Prezydium przedkłada Radzie projekt budżetu w ramach przyznanej 

kwoty w budżecie Miasta z podziałem na poszczególne zadania. 

5. Rada zatwierdza budżet bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/5 statutowej liczby 

Radnych i przedkłada go Radzie Miasta w terminie dwóch tygodni od podjęcia uchwały budżetowej przez 

Radę Miasta. 

6. Budżet Rady rozpisywany jest na 1 rok kalendarzowy. 

7. Wykonanie budżetu powierza się Prezydium Rady. 

8. Prezydium Rady zobowiązane jest przedstawić Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu nie później 

niż dwa miesiące po wykonaniu budżetu. Sprawozdanie Rada przekazuje następnie Radzie Miasta. 

9. Radni mają obowiązek głosować nad absolutorium dla Prezydium Rady. 

10. Rada w każdym momencie w ciągu roku może dokonywać zmian w budżecie. Z wnioskiem takim 

występuje Prezydium Rady. 

Ordynacja wyborcza Młodzieżowej Rady Miasta 

§ 13. Ordynacja określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta zwanej 

dalej „Radą”. 

§ 14. Wybory do Rady są równe, bezpośrednie, odbywają się w głosowaniu tajnym. 
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§ 15.
9) 

Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom uczącym się w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach zawodowych, 

zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych mieszczących się na terenie miasta 

Ustroń oraz osobom uczącym się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych, technikach zawodowych, zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla 

dorosłych mieszczących się poza miastem Ustroń, jeżeli osoby te mają miejsce zamieszkania na terenie miasta 

Ustroń. 

§ 16.
10) 

Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które w dniu wyborów uczą się w gimnazjach  

i szkołach ponadgimnazjalnych liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach zawodowych, 

zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych mieszczących się na terenie miasta 

Ustroń oraz osobom uczącym się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych, technikach zawodowych, zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem szkół dla 

dorosłych mieszczących się poza miastem Ustroń, jeżeli osoby te mają miejsce zamieszkania na terenie miasta 

Ustroń. 

§ 17. 1.
11) 

Wybory zarządza Rada Miasta Ustroń w terminie 2 miesięcy kalendarzowych następujących  

po upływie kadencji Rady. 

2. W przypadku niedokonania wyboru Rady na kolejną kadencję Rada Miasta Ustroń zarządza wybory  

na wniosek co najmniej 25 uczniów posiadających czynne prawo wyborcze, o którym mowa w §16. 

§ 18. 1.
12) 

Rada Miasta Ustroń powołuje Miejską Komisję Wyborczą, która przeprowadza wybory do Rady. 

Miejska Komisja Wyborcza powołuje 3 Obwodowe Komisje Wyborcze. 

2. Kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej zgłasza Prezydium Rady, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku niedokonania wyboru Rady i niedziałania Prezydium Rady, Rada Miasta Ustroń powołuje 

Miejską Komisję Wyborczą spośród kandydatów zgłaszanych przez dyrektorów szkół znajdujących się na 

terenie Miasta Ustroń wymienionych w §19 pkt 1-3. Dyrektor każdej szkoły powinien zgłosić co najmniej  

3 kandydatów, po uprzednich konsultacjach kandydatur z samorządem uczniowskim, z tym iż wśród 

kandydatów mogą być zgłoszeni również uczniowie będący mieszkańcami Miasta Ustroń, a uczący się  

w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się poza Miastem Ustroń. 

§ 19.
13) 

Obwodowe Komisje Wyborcze powoływane są w: 

1) Gimnazjum nr 1 – Obwód Wyborczy Nr 1 

2) Gimnazjum nr 2 – Obwód Wyborczy Nr 2 

3) obwód dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Ustroń oraz uczących 

się w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych mieszczących się poza miastem Ustroń mających miejsce 

zamieszkania na terenie miasta Ustroń, z zastrzeżeniem, iż siedziba Komisji nie może znajdować się  

w żadnej ze szkół w Ustroniu – Obwód Wyborczy Nr 3. 

§ 20. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 5-10 osób. Obwodowe Komisje wyborcze składają się  

z 3 osób. 

§ 21. Na pierwszym posiedzeniu Komisje Wyborcze wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego 

zastępcę. 

§ 22.
14) 

Członek Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Obwodowych Komisji Wyborczych nie może 

kandydować w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. 

§ 23. 1.
15) 

Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy: 

a) rejestrowanie kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta, 

b) sporządzanie listy wyborczej kandydatów, 

c) przygotowywanie list wyborczych, 

d) przygotowanie i przeprowadzanie głosowania, 

e) ustalanie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości, 

f) przekazywanie protokołu z wyborów Radzie Miasta. 
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2. Rejestrowanie kandydatów na radnych i sporządzanie listy wyborczej dokonuje się najpóźniej na 7 dni 

przez ogłoszoną datą wyborów. 

§ 24.
16) 

W Obwodzie Wyborczym Nr 1 i 2 wybieranych jest po 5 radnych Młodzieżowej Rady Miasta,  

a w Obwodzie Wyborczym Nr 3 – 10 radnych Młodzieżowej Rady Miasta. W przypadku nie dokonania 

wyboru żadnego z kandydatów w danym obwodzie wyborczym, młodzież z tego obwodu nie będzie miała 

przedstawicieli w Radzie. 

§ 25. Zarządzenie wyborów jest ogłaszane w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń na terenie miasta,  

w szkołach, organizacjach młodzieżowych. 

§ 25a. 1.
17) 

Kampania wyborcza może być prowadzona na terenie szkół. 2. Dozwolone są wszelkie formy 

agitacji wyborczej, które nie powodują szkód materialnych, bądź niematerialnych. Kampania wyborcza nie 

może w jakikolwiek sposób zakłócać funkcjonowania szkoły. 

2. Kampania ulega zakończeniu w przeddzień wyborów. 

§ 25b. 1. Wybory przeprowadza się poprzez wystawienie w dniu wyborów zabezpieczonej urny, do której 

wyborcy wrzucają karty do głosowania z zakreślonym znakiem "X" przy nazwisku kandydata. 

2. Czas wystawienia urny oraz sposób jej zabezpieczenia ustala Obwodowa Komisja Wyborcza  

w godzinach od 8ºº do 14ºº. 

3. Obliczenia głosów na poszczególnych kandydatów dokonuje Obwodowa Komisja Wyborcza 

sporządzając protokół, który powinien zawierać: 

1) liczbę uprawnionych do głosowania, 

2) liczbę oddanych głosów, 

3) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

4) wskazanie osób, które uzyskały mandaty członka Młodzieżowej Rady Miasta. 

§ 25c. 1. Obwodowa Komisja Wyborcza ustala i ogłasza wyniki wyborów w obwodzie wyborczym 

niezwłocznie po zakończeniu głosowania. Wyniki te podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie 

obwieszczenia w siedzibie Obwodowych Komisji Wyborczych. 

2. Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 7 dni od wyborów ogłasza zbiorcze wyniki wyborów na podstawie 

protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych i podaje je do wiadomości poprzez wywieszenie 

obwieszczenia w siedzibie Miejskie Komisji Wyborczej oraz na stronie internetowej Miasta Ustroń. 

§ 25d. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów. 

2. w przypadku, gdy dwóch lub większa liczba kandydatów otrzyma równą liczbę głosów Obwodowa 

Komisja Wyborcza zarządza powtórne glosowanie tylko na tych kandydatów. Głosowanie należy 

przeprowadzić w terminie 7dni po stwierdzeniu zaistniałej sytuacji. 

3. Jeżeli liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie radnych wybieranych w danym obwodzie 

wyborczym głosowania nie przeprowadza się. Za wybranych na radnych Miejska Komisja Wyborcza uznaje 

zgłoszonych kandydatów pod warunkiem, iż łączna liczba radnych na terenie całego Miasta będzie wynosić  

co najmniej 15 osób. 

4. Nieważne są karty do głosowania innego wzoru lub przedarte na dwie lub więcej części. Dopiski  

na karcie nie wpływają na ważność głosu. 

§ 25e. 1. Mandat Radnego wygasa na wskutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z prac w Radzie, wyrażonej pisemnym wnioskiem, 

2) nieprzestrzegania przez Radnego obowiązków ucznia, potwierdzone decyzją dyrektora 

2. na wniosek Prezydium, grupy co najmniej 1/3 radnych, Rada może podjąć uchwałę w obecności  

co najmniej ½ członków wybranego składu Rady o wygaśnięciu mandatu Radnego, który: 

1) nie przestrzega Statutu lub rażąco narusza prawo i zasady współżycia społecznego 

2) przejawia całkowicie bierną postawę i posiada co najmniej 3 nieusprawiedliwione nieobecności  

na posiedzeniach Rady, Prezydium lub Komisji. 
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3. W czasie trwania kadencji Rady uczeń opuszczający szkołę, o której mowa w § 16 nie traci mandatu do 

końca kadencji, na którą został wybrany. 

§ 25f. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Rady o osobę, która uzyskała kolejno 

największą liczbę głosów w Obwodzie Wyborczym z którego kandydował dany członek rady z pominięciem 

osób kończących szkołę w danym roku kalendarzowym. 

2. Wybory uzupełniające przeprowadza się w Obwodzie Wyborczym w sytuacji braku osoby, która 

uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio 

postanowienia Statutu dotyczące wyborów. 

§ 25g. Członkowie Rady na pierwszej sesji, na której są obecni składają ślubowanie o treści: 

"Ślubuję uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miasta Ustroń sprawować godnie, rzetelnie  

i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży. (składający ślubowanie 

może dodać - Tak mi dopomóż Bóg). 

§ 26. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie 14 dni  

od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przewodniczy obradom 

Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. 

                                                      
1) 

zmieniony przez pkt 1 w § 1 Uchwały Nr XXVIII/329/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., Nr 22,  

poz. 588), która weszła w życie z dniem 25 lutego 2009 r. 
2) 

zmieniony przez pkt 1 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
3) 

zmieniony przez pkt 2 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
4) 

zmieniony przez pkt 3 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
5) 

zmieniony przez pkt 4 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
6) 

zmieniony przez pkt 5 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
7) 

zmieniony przez pkt 6 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
8) 

zmieniony przez pkt 2 w § 1 Uchwały Nr XXVIII/329/2008 Rady Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r., Nr 22,  

poz. 588), która weszła w życie z dniem 25 lutego 2009 r. 
9) 

zmieniony przez pkt 7 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
10) 

zmieniony przez pkt 8 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
11) 

zmieniony przez pkt 1 w § 1 Uchwały Nr VIII/83/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 20115 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 3858), 

która weszła w życie z dniem 28 lipca 2015 r. 
12) 

zmieniony przez pkt 2 w § 1 Uchwały Nr VIII/83/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 20115 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 3858), 

która weszła w życie z dniem 28 lipca 2015 r. 
13) 

zmieniony przez pkt 10 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
14) 

zmieniony przez pkt 3 w § 1 Uchwały Nr VIII/83/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 20115 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 3858), 

która weszła w życie z dniem 28 lipca 2015 r. 
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15) 

zmieniony przez pkt 11 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
16) 

zmieniony przez pkt 12 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
17) 

zmieniony przez pkt 13 w § 1 Uchwały Nr X/109/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. poz. 3975), 

która weszła w życie z dniem 15 października 2011 r. 
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