
Gliwice, 5 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie z przeprowadzonychkonsultacji

Zarzad Powiatu Gliwickiego informuje, ze w terminie od 23.11.2022 r. do 4.12.2022 r.

istniata mozliwos¢ zgtaszania za posrednictwem poczty elektronicznej lub przy uzyciu

formularza na stronie internetowej opinii lub uwag do projektu uchwaty Rady Powiatu

Gliwickiego w sprawie utworzenia Mtodziezowej Rady Powiatu Gliwickiego.

W wyznaczonym terminie wptyneta jedna opinia Stowarzyszenia Mtodzi Aktywni.

W formularzu zgtoszenia opinii wymieniono opinie/uwagi/propozycje zmian zapisow:

1) Brzmienie par. 5 Statutu jest nieostre. Przepis odwotuje sie w swoim brzmieniu do

programow wyborczych, ktére dotycza wiekszosci kwestii politycznych, a wiec rowniez

zakresu dziatania mtodziezowej rady. Proponuje sie nadanie brzmienia o nastepujacej

tresci;

»Dziatalnosé Rady jest apartyjna.”

2) W par. 6 pkt 2 Statutu — wyraz ,powiatu” powinien by¢ zapisany z wielkiej litery, zgodnie

z par. 3 pkt 1.

3) W par. 11 Statutu projektuje sie wprowadzenie fakultatywnego slubowania. Nie do konica

zrozumiatym, a tym samym niezasadnym dla Stowarzyszenia, jest wprowadzanie tresci

aktéw prawa miejscowego, przepisdw tego rodzaju. Proponuje sie wykreslenia wyrazu

»moze”z jednostki redakcyjnej.

4) W par. 16 ust. 1 wskazano budzacy watpliwosci sktad komisji wyborczej, ktory moze rodzi¢

watpliwosci dotyczgce upartyjnienia mtodziezowej rady lub jej wykorzystania przez Zarzad

do celéw politycznych. Podobnie uregulowano ta kwestie w statucie Miodziezowego

Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego wbrew postulatom radnych dwczesnej opozycji.

Stowarzyszenie proponuje nastepujace brzmienie przepisu:

»Komisja wyborcza liczy 5 osdéb i jest powotywana przez Zarzad sposréd kandydatow

zetoszonych przez organizacje pozarzadowe, o ktdrych mowa w par. 15 ust. 2. Zarzad

powotujac komisje bierze pod uwage reprezentacyjnos¢ kazdej z organizacji, ktora zgtosita

kandydat6w do komisji. Obstuge pracy komisji wyborczej zapewnia komdorka

organizacyjna”.

5) W par. 17 w tekécie popetniono btad ortograficzny — nie z imiestowami piszemy tacznie —

a wiec powinno by¢c,,niespetniajace”.

6) W par. 41 ust. 5 w tekécie popetniono btad ortograficzny — nie z imiestowami piszemy

tacznie —a wiec powinnobyé,,Nieprzedtozenie”.

7) Niezasadnym jest stwierdzanie wygasniecia mandatu przez Rade z uwagi na uptyw



kadencji, zatem w par. 43 ust. 2 proponuje sie brzmienie:

»Wygasniecie mandatu z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 —10 stwierdza Rada

w drodze uchwaly podjetej zwykta wiekszoscig gtosow.”

8) Par. 43 ust. 4 jest niezrozumiaty. W przepisie nie wskazano kto uchwate podejmuje.

Dodatkowo dopisanie ocennych przestanek otwierajacych mozliwos¢ wygaszenia

mandatujawi sie jako niezasadna mozliwos¢ ingerencji zarowno w swobode dziatalnosci

kazdego radnego,jak i niezaleznosci rady. Stowarzyszenie proponuje wykreslenie par. 43

ust. 4-5 i odpowiednie przeredagowanie dalszych jednostek redakcyjnych par. 43.

Zarzad Powiatu Gliwickiego postanowit o uwzglednieniu w toku dalszego procedowania

konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego uwag Organizacji, o kto6rych mowa

w pkt 5, 6, 7 oraz w czesci pkt 8 przestanej opinii.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny byt Wydziat Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw

Spotecznych.
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