OGŁOSZENIE
Burmistrza Drezdenka
z dnia 8 listopada 2021 r.

Burmistrz Drezdenka przyjmuje zgłoszenia do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku
przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy
Drezdenko, których zadania statutowe obejmują działania na rzecz młodzieży. Organizacji lub
podmiotowi przysługuje zgłoszenie jednego członka Młodzieżowej Rady Miejskiej wybranego
w drodze głosowania, na zasadach określonych w statucie tej organizacji lub podmiotu.
Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie organizacji lub podmiotu zgłaszającego, wskazanie
zapisu ze statutu organizacji lub podmiotu dotyczącego zadań obejmujących działania na rzecz
młodzieży, uzasadnienie zgłoszenia, liczbę członków oraz datę i podpis osoby zgłaszającej. Do
zgłoszenia należy dołączyć dokument (np. uchwałę) potwierdzający przeprowadzenie
wyborów zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku. Zgłoszenia
należy składać w terminie 30 dni od ogłoszenia (do 5 grudnia 2021 r.) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Drezdenku ul. Warszawska 1 lub przesłać na adres urzędu: ul. Warszawska 1 66530 Drezdenko z adnotacją na kopercie „Młodzieżowa Rada Miejska”.

Burmistrz Drezdenka
/-/ Karolina Piotrowska

Podstawa ogłoszenia: Uchwała NR XLIX/308/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19
października 2021 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku
i nadania jej Statutu, która weszła w życie w dniu 5 listopada 2021 r. ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2021 r. poz. 2148).

Informacje dodatkowe:

Organizacjami pozarządowymi w świetle ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie są:

1)organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami
badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub
samorządowymi osobami prawnymi,
2) organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem ust. 4.
Podmiotami działalność pożytku publicznego mogą być:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz
przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do
podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

