Regulamin
Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy
V kadencji na lata 2016/2017
§1
Podstawą prawną regulaminu jest Statut Rady
§2
1) Młodzieżowa Rada Miasta Bydgoszczy gromadzi się na Sesjach, Zebraniach
zamkniętych, Zebraniach otwartych .
2) Sesje Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy odbywają się co dwa miesiące w dzień
wcześniej ustalony przez radnych, nie dotyczy to jednak miesiąca lipca i sierpnia.
3) Na wcześniej złożony wniosek dowolnego Radnego, przy zgodzie większości, możliwe
jest powołanie sesji, pomijając przy tym zasadę powyższego punktu. Jednak nie częściej,
niż raz na miesiąc.
4) W Zebraniach zamkniętych mogą brać udział tylko Radni Młodzieżowej Rady Miasta
Bydgoszczy wraz z opiekunami.
5) Każde pierwsze 15 minut spotkania uznaje się za zebranie otwarte następnie staje się
zebraniem zamkniętym, czas spotkania otwartego może dowolnie wydłużyć Przewodniczący
Rady .
§3
1) Zarówno w czasie spotkań, jak i sesji, wszelkich uczestników obowiązują zasady kultury i
dobrego zachowania.
2) Podczas trwania obrad, powinna panować spokój, należy w ciszy wysłuchiwać osoby,
która aktualnie się wypowiada i nie przeszkadzać jej w trakcie jej wypowiedzi.
3) Do udzielania głosu uprawniona jest osoba, aktualnie prowadząca obrady, zawsze w
pierwszej kolejności Przewodniczący.
4) Zabrania się opuszczania sali obrad, bez wcześniejszego powiadomienia/zgody osoby
prowadzącej obrady.
5) Na zebraniach i sesjach zabrania się korzystania z urządzeń multimedialnych w celach
osobistych.
6) Zabrania się przynosić oraz spożywać jedzenia i gorących napojów na sali sesyjnej w
trakcie trwania sesji.

§4
1) Podczas spotkań, radny posiada dowolność dobrania swojego stroju w granicach
przyzwoitości.
2) Podczas sesji wymagany jest elegancki, odpowiedni ubiór.
3) Podczas wszelkich wydarzeń, w których udział bierze Młodzieżowa Rada Miasta
Bydgoszcz, radny ma obowiązek dopasować swój strój do typu wydarzenia w którym
uczestniczy, tak aby godnie reprezentować Radę.
§5
1) Udział w zebraniach jest obowiązkowy, usprawiedliwienie nieobecności radny kieruje do
Komisji Rewizyjnej osobiście w formie pisemnej.
2) Każdy radny, na początku każdego spotkania i sesji zobowiązany jest do podpisania się
na liście obecności, w innym wypadku traktowany jest on jako nieobecny.
3) Każde usprawiedliwienie musi zawierać w sobie powód nieobecności, w innym wypadku
jest ono nieważne.
4) W przypadku nieobecności dłuższych niż dwie sesje pod rząd, usprawiedliwienie musi
być sporządzone przez opiekuna prawnego lub specjalistę uprawnionego do wydawania
takowych.
5) W przypadku przekroczenia progu 55% nieobecności przez radnego w okresie 6 miesięcy
Komisja Rewizyjna przesyła wiadomość upominającą do Dyrektora Szkoły radnego,
przedstawiającą zaistniałą sytuację oraz wzywającą do poprawy.
6) Radny, który osiągnie próg nieobecności 45% zostaje automatycznie wydalany z
szeregów Młodzieżowej Rady Miasta, do jego stanowiska ma prawo kolejna osoba z listy
kandydatów.
7) Nie ma możliwości apelacji od decyzji o wydaleniu radnego.
§6
1) Wszystkie wypowiedzi publiczne na temat Rady, jej stanowiska i działalności radni muszą
wpierw skonfrontować na forum rady.
2) Prawo do wypowiedzi publicznych, pomijając powyższy punkt mają tylko: Rzecznik
Prasowy oraz Przewodniczący Rady.
3) Oficjalne stanowisko Rady zawsze przedstawia Rzecznik Prasowy.
4) Wszystkie osoby chcące zdobyć informacje na temat działalności Młodzieżowej Rady
Miasta Bydgoszczy, powinny być kierowane w pierwszej kolejności do Rzecznika, następnie
do Przewodniczącego Rady.
§7
1) O sposobie głosowania decyduje się przed samym głosowaniem w sposób jawny na
wniosek wnoszącego .
2) Głosowania dotyczące utraty mandatu przez radnego oraz ewentualnych wszelkich zmian
w regulaminach odbywają się zawsze w sposób tajny.

§8
1) W sprawie działania komisji przy zaistnieniu danej problematyki, czy inicjatywy
Przewodniczący Rady przydziela jej opracowanie i wykonanie konkretnej komisji.
2) Komisja przy rozpoczęciu pracy ustala terminy wykonania konkretnych działań.
3) Komisja przed podjęciem ostatecznej decyzji konsultuje ją na forum Rady.
4) Przewodniczący komisji zdaje relacje z prac na spotkaniu poprzedzającym sesję
Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz.
5) Przewodniczący komisji zobowiązany jest do prowadzenia rejestru obecności podczas
spotkań komisji, a następnie przekazania go Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
6) Przewodniczący komisji ma obowiązek wyznaczenia radnego najbardziej oraz najmniej
zaangażowanego w pracę swojej komisji, każdorazowo na spotkaniu poprzedzającym sesję.
Informacja ta powinna zostać przekazana do Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu
Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz.
7) Ostatecznego podsumowania trzech najlepiej i najgorzej pracujących osób dokona
Przewodniczący jednorazowo na każdej sesji.
8) Wyłonienie osób najlepiej i najgorzej pracujących ma na celu wyłącznie wyrażenie
aprobaty, lub dezaprobaty względem działań radnego, nie jest formą żadnej kary.
9) Podsumowanie działań radnego dokonywane jest w oparciu o opinie przewodniczących
komisji, opinię prezydium, oraz frekwencję radnego.
§9
1) Komisje zobowiązane są do stworzenia szczegółowych notek ze swoimi planami.
2) Wszelkie planowane wydarzenia, powinny być dokładnie opisane, zawierając listę
czynności, uczestników oraz patronów.
3) Do każdej czynności planowanej przez komisje, powinien zostać załączony ewentualny
kosztorys z dokładną rozpiską potrzebnych wydatków.
4) Gdy wszystkie powyższe punkty zostaną wypełnione, komisje zobowiązane są do
wypełnienia odpowiedniego wzoru planowanego wydarzenia, oraz przekazania go do
wglądu Komisji Rewizyjnej, oraz Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz.
§10
1) Każdy członek Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz zobowiązany jest do znajomości
tego regulaminu.
2) Brak znajomości Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz nie zwalnia z jego
przestrzegania.
3) Każdy członek dołączający do Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz, automatycznie
akceptuje Regulamin Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszcz.

