
 

Uchwała Nr 4/II/13 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 22 marca 2013 roku 

  

w sprawie wystąpienia do Rady Miejskiej w Płońsku o zmianę uchwały  

Nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku, powołania tej 

Rady i nadania jej statutu. 

 

Na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Płońsku stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Płońsku 

z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Płońsku, powołania tej Rady i nadania jej statutu, Młodzieżowa Rada Miejska  

w Płońsku uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wystąpić do Rady Miejskiej w Płońsku o zmianę § 17 uchwały Nr XXVI/219/2012 

Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku, powołania tej Rady i nadania jej 

statutu. 

2. Proponowane brzmienie § 17 uchwały: „Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do 

wypełniania swoich zadań, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Sesje nie mogą odbywać 

się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych i w czasie zajęć lekcyjnych”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Płońsku. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Płońsku 
 

Iza Rurka 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr 4/II/13 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 22 marca 2013 roku 

 
 

 
w sprawie wystąpienia do Rady Miejskiej w Płońsku o zmianę uchwały  

Nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku, powołania tej 

Rady i nadania jej statutu. 

 
 W związku z uwagami zgłoszonymi do statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Płońsku konieczne jest wystąpienie do Rady Miejskiej w Płońsku o dokonanie stosownych 

zmian w statucie. 

 Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  
 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Płońsku 
 

Iza Rurka 
 
 
 
 


