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UCHWAŁA NR XXIII/204/2020
RADY MIASTA ZĄBKI
z dnia 5 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki
Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 505, 1309, 1571, 1696 i 1815) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV / 435 / 2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Ząbki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6604) w załączniku do uchwały wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. MRM Ząbki składa się z 9 do 21 członków.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Członkowie wybierani są w liczbie:
1) spośród uczniów szkół działających na terenie Miasta – 15 członków;
2) spośród uczniów innych szkół, mieszkających na terenie Miasta – 6 członków.”
c) dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
„9. W wyborach do MRM Ząbki Komisja Społeczna Rady Miasta Ząbki, na podstawie informacji o liczbie
uczniów na dzień 30 czerwca w roku wyborów, dokonuje przydziału miejsc członków dla każdej ze
szkół działających na terenie Miasta, w następujący sposób:
1) liczbę uczniów danej szkoły dzieli się kolejno przez 1; 3; 5; 7 i dalsze kolejne liczby nieparzyste, aż do
chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ile
wynosi liczba członków do rozdzielenia między szkoły;
2) każdej szkole przydziela się tyle miejsc członków, ile spośród – ustalonego w sposób określony
w pkt 1 – szeregu ilorazów przypada jej kolejno największych liczb.
10. Członkami z danej szkoły zostają kandydaci w kolejności wynikającej z otrzymanej liczby głosów
w ramach listy. Przy równej liczbie głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez koordynatora
szkolnego w obecności zainteresowanych kandydatów lub ich przedstawicieli.”;
2) w § 8:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W wyborach do MRM Ząbki bierne i czynne prawo wyborcze ma uczeń
szkoły co najmniej klasy 7, który do dnia wyborów nie ukończył 18 lat.”,
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b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeśli członek w trakcie kadencji MRM Ząbki ukończy
18 lat, pozostaje jej członkiem do końca tej kadencji.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Szkolne komisje wyborcze w terminie 3 dni od dnia wyborów informują
Koordynatora Głównego MRM Ząbki i podają do publicznej wiadomości informacje o wynikach
głosowania na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń szkoły.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki i Przewodniczącemu Komisji Społecznej
Rady Miasta Ząbki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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