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BRM-S.1431.6.2022.MA     

        

 

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej  

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony za pośrednictwem poczty 

elektronicznej w dniu 21 marca 2022 roku, uprzejmie informuję, że informacje na temat procedur 

związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin dostępne są w Biuletynie 

Informacji Publicznej (Uchwała Nr XXX/880/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu). 

Tym samym informujemy, że poniższe informacje dotyczące procedur są jedynie skrótowym ich opisem.  

 

1. Czy w mieście funkcjonuje młodzieżowa rada? Jeżeli tak, to od którego roku? 

Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin funkcjonuje od 1995 r. Została powołana Uchwałą Nr X/93/95 Rady 

Miejskiej w Szczecinie z dnia 20 marca 1995 r. w sprawie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta 

Szczecina. 

2. Ile trwa kadencja młodzieżowej rady gminy? 

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin trwa 1 rok (od października danego roku do października 

roku kolejnego). 

3. Jak wygląda proces wyboru młodzieżowych radnych? 

Radnym Młodzieżowej Rady może być uczeń szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej w Szczecinie, 

z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W skład Młodzieżowej Rady może wejść jeden przedstawiciel każdej 

szkoły. Wybory przeprowadzane są na ternie szkoły. Do przeprowadzenia wyborów dyrektor szkoły 

powołuje Komisję Wyborczą. Kandydat na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta zgłasza się na piśmie 

lub elektronicznie do Komisji Wyborczej w swojej szkole. Jako załącznik do zgłoszenia kandydat dołącza 

listę poparcia swojej kandydatury z podpisami przynajmniej 5 uczniów danej szkoły. Wybory są 

przeprowadzane na ternie szkoły. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do 

obliczania jego wyników lub wygenerowania stosownych danych z systemu wykorzystanego do 

głosowania. Mandat radnego Młodzieżowej Rady uzyskuje osoba, która otrzymała największą liczbę 

głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby głosów, komisja wyborcza 

przeprowadza losowanie.  

4. Jak wygląda procedura uzupełniania składu młodzieżowej rady? 
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W przypadku wygaśnięcia mandatu Radnego w trakcie kadencji, obejmuje go osoba, która w danej 

szkole uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w wyborach do Młodzieżowej Rady. W przypadku, gdy 

nie ma takiej osoby, szkoła może dokonać wyboru nowego przedstawiciela. 

5. Czy młodzieżowa rada wykazywała aktywność w okresie pandemii SARS-CoV-2? Jaka to 

była aktywność (chodzi mi głównie o dziedziny np. działalność doradcza, konsultacyjna, 

edukacyjna, inicjatywna itd.? Mowa tu o okresie od marca 2020 roku do lutego 2022 roku. 

W podanym okresie czasu Młodzieżowa Rada Miasta pełniła wszystkie wymienione funkcje. Poniżej 

przykłady podejmowanych działań: 

Funkcja doradcza i konsultacyjna:  

- konsultacje Regulaminu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022;  
- prace nad opracowaniem diagnozy potrzeb i problemów młodzieży mieszkającej w Szczecinie 

Funkcja edukacyjna: 

- promocja aktywności fizycznej,  
- analiza statutów szczecińskich szkół, 
- działalność proekologiczna. 

Funkcja inicjatywna:  

- akcja "Święta dla każdego" – zorganizowanie w szkołach średnich zbiórek jedzenia, ubrań i kocy dla 
osób w kryzysie bezdomności, 
- wsparcie WOŚP poprzez założenie eSkarbonki oraz działania wolontariuszy, 
- patronat na projektem „Muted” – projekt wystawy artystycznej dot. dyskryminacji i seksualizacji kobiet. 

6. Czy w statucie młodzieżowej rady przewidziano możliwość jej hybrydowych posiedzeń? 

Jeżeli nie, to czy powstała taka praktyka? 

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin dopuszcza przeprowadzenie posiedzeń Komisji MRM oraz 

sesji MRM w formie stacjonarnej lub zdalnej. Ostatnie sesje MRM odbywały się zarówno w formie 

stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej.  

 

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin dostępny jest pod linkiem: 

http://bip.um.szczecin.pl/files/38B12A7A38AC40E39D4DB59678ECCCEB/880.pdf 

 

 
 
 
Otrzymują: 
 
1. Adresat 
2. A/a 
 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin.   Z dniem 25 maja 2018 roku podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – zwane RODO. Szczegółowe informacje 

dot. Państwa praw i obowiązków informacyjnych dot. Administratora – Gminy Miasto Szczecin zamieszczone są na stronie BIP w zakładce 

„Ochrona danych osobowych/RODO”.   

 



 
 


