
UCHWAŁA NR XLVI/637/2021 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza 

Na podstawie art. 5b ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2021r., poz. 1038) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIX/426/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 dodaje się pkt 9 i pkt 10 w brzmieniu: 

„9) składanie do uprawnionych podmiotów wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej; 

10) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych miasta na rzecz młodzieży oraz monitorowanie ich 
realizacji.”.; 

2) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a. 1) Członkowi Rady biorącemu udział w posiedzeniach Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na 
którym reprezentuje Radę, a w przypadku niepełnoletniego członka także jego rodzicowi lub opiekunowi 
prawnemu zwraca się koszty przejazdu, na jego wniosek określony w załączniku Nr 1 lub 2 Statutu, złożony 
w terminie 7 dni od daty wydarzenia w Wydziale Edukacji. 

2) Delegowanie przedstawicieli Rady, do udziału w zorganizowanym wydarzeniu, o którym mowa w pkt.1, 
następuje każdorazowo w drodze uchwały Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, po wcześniejszej 
konsultacji z Naczelnikiem Wydziału Edukacji. 

3) Zwrot kosztów dojazdu dotyczy trasy od miejsca zamieszkania do miejsca wydarzenia, w którym bierze 
udział radny i obejmuje przejazd środkami publicznego transportu do równowartości kwot biletów II 
klasy, kosztów transportu prywatnego obsługującego daną trasę lub zwrot kosztu dojazdu samochodem 
osobowym w przypadku, gdy podróż dotyczy co najmniej 3 osób. 

4) Zwrot kosztów dojazdu samochodem osobowym ustala się w wysokości określonej przepisami w sprawie 
wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytuły podróży służbowej na obszarze 
kraju i poza jego granicami. 

5) Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest w kolejnym miesiącu następującym bezpośrednio po miesiącu, 
w którym został złożony wniosek na wskazany rachunek bankowy.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/637/2021 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

Załącznik Nr 1 do załącznika do uchwały nr XXIX/426/2020 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 24 września 2020 r. 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Kalisza 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

Zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów przejazdu na trasie: 

Z …………….…………do ………………………….…………………....................... 

w dniu ................................................................................. 

Celem podróży był udział w …................................................................................................ 

Oświadczam, że przejazd odbywał się środkami komunikacji zbiorowej  publicznej/prywatnej. 

Łączny koszt dojazdu wyniósł ……………………………………………… zł. 

Łączną kwotę zwrotu przejazdu proszę przekazać na konto – rachunek bankowy: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………….................................................................................. 

W załączeniu przekazuję: (bilety, paragon lub inny dokument potwierdzający poniesione koszty): 

1) …........................... 

2) …........................... 

3) …........................... 

data i podpis wnioskodawcy 

……………………………………………………………………….. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/637/2021 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

Załącznik Nr 2 do załącznika do uchwały nr XXIX/426/2020 

Rady Miasta Kalisza 

z dnia 24 września 2020 r. 

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowym 

Wydział Edukacji 

Urzędu Miasta Kalisza 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………… 

Zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych kosztów przejazdu na trasie: 

Z …………….…………do ………………………….…………………....................... 

w dniu ................................................................................. 

Celem podróży był udział w …................................................................................................ 

Przejazd odbywał się samochodem o numerze rejestracyjnym............................................... 

Oświadczam, że powyższy pojazd jest samochodem osobowym i posiadam tytuł prawny do dysponowania 
nim. 

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU 
Lp. Data wyjazdu Opis trasy wyjazdu 

(skąd-dokąd) 
Cel wyjazdu Liczba faktycznie 

przejechanych 
kilometrów 

Stawka za 1 km 
przebiegu 

   zł               gr 

Wartość 
(5 x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
         
SUMA      

data i podpis wnioskodawcy 

……………………………………………………………………….. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/.../ 

Tadeusz Skarżyński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2021r., poz. 1038) , rady gmin w których przed dniem wejście w życie
niniejszej ustawy utworzono młodzieżowe rady gmin zostały zobowiązane do dostosowania ich statutów do
wymagań nowelizacji ustawy w terminie do 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Główną ideą tejże nowelizacji jest pobudzenie idei samorządności wśród młodzieży, a także zwiększenie
partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym, poprzez efektywniej działające młodzieżowe
rady.

Wprowadzone zmiany wzmacniają ramy prawne ich funkcjonowania oraz rozszerzają ich kompetencje
łącznie z podejmowaniem inicjatywy uchwałodawczej. Mają także za zadanie zapewnić młodzieżowym radom
sprawniejsze funkcjonowanie, poprzez udzielenie jej prawa do wykorzystywania zasobów gminy oraz
niezbędnego wsparcia merytorycznego, technicznego i finansowego, w celu realizacji jej inicjatyw.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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