
UCHWAT,A NR iLNIIII}I
MLODZTEZOWEJ RADY MIEJSKIE J W LODZI

z dnia 22 grudnia 202L r.

w sprawie organizacji Konkursu ,rKarol Scheibler - krr6l bawelny,'

Na podstawie paragrafu 5 ust. 8 statutu Mlodzie2owej Rady Miejskiej w Lodzi,
stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr YIIll127l07 Rady Miejskiej w Lodzi"z dnia2g marca
200.7 t;, zmienionej uchwal4 Nr XCI/1605/10 Rady Miejskiej w roazr z dniaT lipca2070 r.,zmienionej uchwal4 Nr XC/1839/14 Rady Miejskiej w N,odzi z dnia 2 lipca 2014 r.,Nr XXVI/869/20 z dnia3 czerwca2O2} r. i Nr XXXI 11020120 z dnia 14 pu2dziernika2121 r.,
lvljodziehowa Rada Miej ska w tr-odzi.

uchwalao co nastgpuje:

gl. Mlodzie2owa Rada Miejska w Lodzipodejmuje sig organizacji i
przeprowadzenia Konkursu artystycznego,,Karol Siheibler - troibui""lny,,lzwany dalej
,,Konkursem").

$2: l.Otgarrizacjg i przeprowadzenie Konkursu, o kt6rym mowa w $1. powierza
sig Komisji Kultury Mlodzie2owej Rady Miejskiej wLodzi(zwanej dalej ,,Komisi4,,).

2. Nad przebiegiem prac Komisj i czuwaprzewodniiz4ca i(omisji.

$3' Celem konkursu jest zainspirowanie mlodziehy histori4l6dzkiego fabrykanta i
zachgcenie do aktywnoSci kulturalnej.

$4' Komisj i powierza sig caloSi zadah zwiryany ch z przy gotowaniem Konkursu :
7) Sporzqdzenie regulaminu;
2) Poinformowanie Szk6l o Konkursie drog4 mailow4;
3) Pozyskanie patron6w, podnosz4cych rangg konkursu i sponsorow,
kt6rzy ufu nduj 4 nagrody;
4) Ustalenie ram czasowych Konkursu, dnia i miejsca jego
poszczeg6lnych etap6w oraz uroczystoSc i rozdaniarug.Oa;
5) Rozpropagowanie Konkursu na Fanpage ,u MRM;
6) Powotanie jury, kt6re wyloni finalist6w konkursu;

$5. Gospodarzem konkursu jest XXIV Liceum Og6lnokszt atcqce w tr-odzi.

$6. Uzasadnienie stanowi integraln4 czgS6 uchwaly.

$7' Wykonanieuchwaly powierzasigPrzewodnicz4cemuMlodziezowej Rady
Miejskiej wtr odzi.

$8. Uchwala wchodzi w Zycie w dzieri przyjgcia.
Przewodniczqcy

Rady



Uzasadnienie

Powyzsza uchwala ma na celu zaangazowanie mlodziezy w zycie kulturalne miasta.
Konkurs poprzez swoj4 formulg nie: doS6, 2e przybliLy dzialalnoSi waznej dlaLodzipostaci,
to jeszcze wzmocni SwiadomoSi kulturaln4 ioazt<iej mlodziezy. Mlodzieiowa Rada Miejska
y.l-o.d1i ma prawo podejmowac teg;o typu uchwaly na mocy paragrafu 5 ust. 8 statutu
Mlodzie2owej Rady Miejskiej w I--odzi.

Oskar Hofmokl


