
UCHWAI,A NR 2ANIIII2I
MI,ODZIEZOWEJ RADY MIEJSKIEJ W I,ODZI

z dnia 27 wrzefinia202l r.

w sprawie zmiany Regulaminu Mlodzie2owej Rady Miejskiej w l-odzi

Na podstawie $7 pkt 1 Statutu Mlodzie2owej Rady Miejskiej w Lodzi, stanowi4cego
zalqcznik do uchwaly Nr VIII/127107 Rady Miejskiej w tr-odzi z dnia 28 marca 2007 r.,
zmienionej uchwal4 Nr XCI/1605/10 Rady Miejskiej w \,odzi z dnia 7 lipca 2010 r.,
zmienionej uchwal4 Nr XC/1839/14 Rady Miejskiej w t-odzi z dnia 2 lipca 2014 r., Nr
XXVV869/20 z dnia 3 czerwca 2020 r. i Nr XXXIll020l20 z dnia 74 paldziemlka 2020 r.,
Mlodziehowa Rada Miejska w tr-odzi

uchwala, co nastgpuje:

$1. W Regulaminie Pracy Mlodzie2owej Rady Miejskiej, stanowi4cym zalqcznik do
uchwaly Nr III/16/2013 Mlodziezowej Rady Miejskiej w N,odzi z dnia 26 lutego 2013 roku w
sprawie zmian oraz ustanowienia tekstu jednolitego Regulaminu Piacy MlodzieZowej Rady
Miejskiej w N-odzi, zmienionej uchwal4 Nr IV/3112013 Mlodziezowej Rady Miejskiej w
tr-odzi z dnia 16 kwietnia 2013 r., wprowadza sig nastgpuj 4ce zmiany:

1) $ 3 ust. I otrzymuje brzmienie: ,,O sesji Mlodziezowej Rady Miejskiej
powiadamia sig w formie elektronicznej lub w irny skuteczny spos6b czlonk6w
Mlodzie2owej Rady Miejskiej, pisemnie Przewodniczqcego Rady Miejskiej i Prezydenta, w
ci4gu7 dni, wskazuj4c miejsce, dzieh i godzing rozpocz1cta obrad oraz zalyczaj4c porz4dek
obrad.";

2) 5 24 ust. 1 pkt I otrzymuje brzmienie: ,,Komisja ds. Akcji charytatywnych";
3) $ 24 ust. I pkt 4 otrzymuje brzmienie: ,,Komisja promocji',;
4) $ 24 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ,,Komisja ds. Kontaktow z Samorz4dami

Uczniowskimi";
5) $ 24 ust. I pkt 8 otrzymuje brzmienie: ,,Komisja ds. Kontaktu z Organizacjami

Harcerskimi";
6) $ 24 ust. I pkt 9 otrzymuje brzmienie: ,,Komisja do Spraw Etyki,,;
7) 5 25 ust. I otrzymuje brzmienie:
,,Komisja ds. Akcji Charytatywnych:

l) Organizacja pomocy charytatywnej w zakresie zbierania funduszy,
naglaSniania szczytnych akcji, organizowaniavtydarzeh orazbezinteresownej pracy,
na rzecz podejmowanych przez komisjg dzialafi;

2) Wsp6lpraca z fundacjami zajmuj4cymi sig kwestiami pomocy dla innych;
3) Opiniowanie spraw dotyczEcych przyjmowania pod patronat Mlodzie2owej

Rady Miejskiej w Lodzi, os6b kt6re potrzebuj4 pomocy, w szczeg6lnoSci dzieci i
m\odzieL or M pr aca na rzecz po lep szenia ich sytuacj i ;

4) Wsp6lpracazlodzkimi szkolami podstawo!\rymi oraz liceami, w celu
popularyzowania zbi6r ek, akcj i ;

5) Promowanie wolontariatu;
6) Uwidocznienie problem6w z jakimi ?yjqludzie, dlaprzede wszystkim

mlodych ludzi i zachgcanie ich do niesienia pomocy.";
8) w $ 25 ust. 4 slowa,,Komisja ds. Promocji i Kontakt6w z Mediami" zastgpuje sig

slowami,,Komisja Promocj i";



9) w $ 25 ust. 5 slowa,,Komisja ds. Kontaktow zSamorz4dami Uczniowskimi
tr odzkich Szk6l Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,,zastgpuje sig slowami ,,Komisja ds.
Kontakt6w z Samorz1dami Uczniowskimi,,;

10) $ 25 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
,,Komisja ds. Kontaktu z Organizacjami Harcerskimi:

1) Utrzymywanie kontaktu z organizacjami bgd4cymi czlonkami WOSM i/lub
WAGGS, dzialajqcymi na terenie \,odzi;

2) Dzia\anie na rzecz wyZej wymienionych organizacji;
3 ) Organizowanie spotkari z czlot:*iami wyzej wymienion y ch or ganizacji;
4) Prowadzenie i nadzorowanie wsp6lpracy przy realizacjiprojeftOw;
5 ) Inicj owanie oruz rozw 6j wsp6lpracy z czlonkatrri wy zij wymienionych

organizacji.";
11) w $ 25 ust. 9 slowa,, Komisja Regulaminowa i Spraw Radnych,, zastgpuje sig
slowami ,,Komisja do Spraw Etyki,,;
12)w $ 25 ust. l0 wpunkcie 2 kropkg zastgpuje sig Srednikiem i dodaje sig pkt. 3-g

w brzmieniu:
,,3) opiniowanie uchwal w celu sprawdzenia ich zgodn osci zregulaminem;

4) MozliwoSi wnioskowania o sprawozdanie prezydium komisji w celu kontroli
dzia\ania komisji;
5) Sktadanie wniosk6w o odwolanie prezydium
aktywnoSci lub lamaniem regulaminu;

komisji lub jej czlonkaw zwiqzkuz brakiem

6) Rozpisywanie og6lnego sprawozdania z dziaralnosci MRM
razna 2 miesi4ce;

nie rzadziej niz

7) Opiniowanie wniosk6w i zapyiahskladanych przezMlodziezow4 Radg
Miejsk4;
8) Kontrola radnych z zakresu realizacji wytycznych stawiany ch przezinne komisje jak i
prezydium MRM.".

$3. Wykonanie uchwaly powierzone zostaje Przewodnic zqcemuMlodzie2owej Rady
Miejskiej wLodzl

94. Uchwala wchodzi w Lycie z dniem przyjgcia.
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