O G L O S Z E N IE
Burmistrza Miasta Dzialdowo
z dnia 26 stycznta 2015r.
w sprawie podania do pubticznej wiadomo5ci informacji o naborze kandydat6w do skladu
Mlodzieiowei Rady Miasta Dzialdowo wskazywanych pnzezzarejestrowane organizacje
pozarzqdowe dzialalqce na nzecz mlodzie2y na terenie miasta Dzialdowo

Na podstawie $ 3 uchwaty Nr XL/359/14 Rady Miasta Dzialdowo z dnia 6 listopada 2014r.
w sprawie powolania MlodzieZowej Rady Miasta Dzialdowo i nadania jej statutu oraz $ 1,2,4 i B
Statutu Mlodziehowej Rady Miasta Dzialdowo podaje sie do publicznej wiadomoSci informacjq
o pierwszym naborze kandydatow do skladu Mlodziezowej Rady Miasta Dzialdowo, zwanej dalej
,,Radq":

Charakter i sklad Rady
1.

Rada jest organem samorzqdowym mlodzie?y zamieszkalej

w Dzialdowie

oraz uczqcej siq

w szkolach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
2. Rada jest organem o charakteze konsultacyjnym i opiniodawczym organ6w samozqdu miasta
,
Dzialdowo w sprawach dotyczqcych mlodzie?y.
3. Rada

jest apolityczna.

4. W sklad Rady wchodzi maksymalnie 21 radnych.
5.

a nie ukonczyl 21 Iat w dniu wybor6w,
uczQszcza do stacjonarnej szkoly gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub jest czlonkiem
zarejestrowanej organizacji pozarzqdowej dzialalqcej na rzecz mlodziely na terenie miasta
Czlonkiem Rady mo2e byc kazdy, kto ukonczyt 13 lat,

Dzialdowo.

Nab6r kandydatow do Rady

1. Czlonkowie Rady sq wskazywani przez zainteresowane mlodzieaowe organizacje pozarzqdowe
dzialalqce na terenie miasta Dzialdowo lub wybierani zgodnie z Ordynacjq Wyborczq.

2. Nabor

kandydatow

do Rady wskazanych pzez organizacje

pozarzqdowe prowadzi Burmistz

Miasta Dzialdowo poprzez pisemne zgloszenie wraz z oSwiadczeniem o zgodzie na kandydowanie
w ciqgu 30 dni po zarzEdzeniu wyborow.
Termin pienuszego naboru kandydatow do Rady uplywa 26 lutego 2015r.

3.
4.
5.

Prawo zglaszania kandydatow do Rady majE zarejestrowane orgpnizaqe pozarzqdowe dzialajqce
na zecz mlodzie2y na terenie miasta Dzialdowo.
KaZda zarejestrowana organizacja pozarzqdowa dzialqqca na rzecz mlodziezy na terenie miasta
Dzialdowo mo2e wskazad 1 (lednego) kandydata na kazdych 100 czlonk6w organizacji.
Zgloszenie zawiera:
5.1. nazwg podmiotu, ktory dokonuje zgloszenia;

5.2. imiq (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL (lub datq urodzenia)
kandydata do Rady;
5.3. oSwiadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie do Rady.
6. Zgloszenie podpisuje osoba lub organ uprawniony do dzialania w imieniu podmiotu zglaszalqcego,
zaS kandydat do Rady podpisuje zgodq na powolanie go w sklad Rady.
7. Zgloszenie moze zawierae charakterystykq kandydata.
Powolywanie kandydat6w i kadencja Rady

1. Wskazanych przez organizacje pozarzqdowe kandydatow do Rady powoluje Rada Miasta

2.

Dzialdowo z uwzglqdnieniem treSci pkt 4 ,,Charakter i sklad Rady".,
Kadencja Rady trwa 2 lata, liczqc od dnia wyborow.
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