
UCHWAŁA NR XVII/152/2012
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie i nadania jej Statutu 

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie. 

§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Grodkowie, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski

Id: AAC8BC8B-46E8-4F8B-ACEC-6189D0DDA8F0. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



Załącznik do Uchwały Nr XVII/152/12 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 30 maja 2012 r. 

STATUT 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ.W GRODKOWIE 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie, zwany dalej Statutem, określa zasady działania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie. 

2. Młodzieżowa Rada Miejska w Grodkowie, zwana dalej Młodzieżową Radą, jest reprezentacją młodzieży 
uczącej się na terenie gminy Grodków w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Młodzieżowej Radzie, należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską w Grodkowie, 

2) szkole, należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, z wyłączeniem szkół dla dorosłych 
oraz szkół wyższych, 

3) wyborach, należy przez to rozumieć wybory członków Młodzieżowej Rady. 

§ 3. 1. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Grodków. 

2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata licząc od dnia wyborów. 

§ 4. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią prostokątną z napisem: „Młodzieżowa Rada Miejska 
w Grodkowie”. 

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania Młodzieżowej Rady 

§ 5. Celami Młodzieżowej Rady są: 

1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, 

2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, 

3) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych, 

4) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych, 

5) działania na rzecz ochrony praw i godności ucznia i ochrony praw dziecka, 

6) pomoc w przygotowaniu młodzieży do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, 

7) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie miasta, 

8) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu miasta, 

9) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym, 

10) kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, 

11) wymiana i upowszechnianie idei integracji i współpracy między krajami członkowskimi UE. 

§ 6. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez: 

1) spotkania z władzami miejskimi, oświatowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie spraw bezpośrednio 
dotyczących młodzieży, 

2) uczestnictwo członków Młodzieżowej Rady na sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach jej komisji, 
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3) możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej przez Młodzieżową Radę, 

4) występowanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych oraz Burmistrza z wnioskami o podjęcie 
inicjatywy uchwałodawczej, 

5) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie Grodków, 

6) inicjowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, proekologicznym i charytatywnym, 

7) inicjowanie szkoleń, seminariów i konferencji, 

8) prowadzenie działalności informacyjno – doradczej, 

9) współpracę z samorządami szkolnymi, 

10) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi, a w szczególności innymi 
Młodzieżowymi Radami. 

§ 7. Do wyłącznej właściwości Młodzieżowej Rady należy: 

1) powoływanie Komisji Młodzieżowej Rady i określenie ich zadań, 

2) wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady oraz 
wstąpienia na jego miejsce kandydata z tego samego okręgu, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów, 

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady. 

Rozdział 3.
Skład Młodzieżowej Rady 

§ 8. W skład Młodzieżowej Rady wchodzi do 15 członków. Tryb i sposób przeprowadzenia wyborów do 
Młodzieżowej Rady w całości określa Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady, która stanowi załącznik do 
Statutu. 

§ 9. 1. Członkom Młodzieżowej Rady przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w ramach działalności 
w Młodzieżowej Radzie. 

2. Członkowie Młodzieżowej Rady mają prawo: 

1) uczestniczyć z głosem stanowiącym w posiedzeniach Młodzieżowej Rady, 

2) zgłaszać projekty uchwał oraz inne wnioski Młodzieżowej Rady, 

3) uczestniczyć w pracach komisji Młodzieżowej Rady, 

4) zabierać głos w dyskusjach, 

5) składać interpelacje i zapytania do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, 

6) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach Młodzieżowej Rady. 

3. Członkowie Młodzieżowej Rady są zobowiązani do: 

1) przestrzegania Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady, 

2) czynnego uczestniczenia w pracach Młodzieżowej Rady, 

3) informowania uczniów grodkowskich szkół o działalności Młodzieżowej Rady. 

4. Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady następuje wskutek: 

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu, 

2) śmierci, 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka 
poprawczego, 

4) w skutek przerwania nauki w okręgu, w którym uzyskał mandat. 
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Rozdział 4.
Organizacja pracy Młodzieżowej Rady 

§ 10. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w ciągu 
14 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady. 

2. Sesję, o której mowa w ust. 1, do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, prowadzi najstarszy 
wiekiem członek Młodzieżowej Rady obecny na sesji. 

§ 11. 1. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy statutowego jej składu, w głosowaniu tajnym. 

2. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza, zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego jej składu, w głosowaniu tajnym. 

3. Wyboru Przewodniczącego nowo wybrana Młodzieżowa Rada dokonuje na pierwszej sesji. 

4. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Młodzieżowej Rady następuje w trybie 
określonym w ust. 1 i 2, na wniosek co najmniej ¼ składu Młodzieżowej Rady złożony na piśmie nie później niż 
na 14 dni przed sesją Młodzieżowej Rady, na której ma być rozpatrywany. 

§ 12. 1. Do zadań Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady, 

2) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady, 

3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz, 

4) organizowanie prac Młodzieżowej Rady, 

5) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady, 

6) ustalanie projektu porządku obrad Młodzieżowej Rady, 

7) przewodniczenie sesjom Młodzieżowej Rady, 

8) koordynacja działań komisji Młodzieżowej Rady, 

9) informowanie środków masowego przekazu o działalności Młodzieżowej Rady. 

2. Z upoważnienia Przewodniczącego Młodzieżowej Rady jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego 
Wiceprzewodniczący, a w przypadku nie wyznaczenia Wiceprzewodniczacego, Przewodniczacego zastępuje 
Wiceprzewodniczący starszy wiekiem. 

3. Do zadań Sekretarza Młodzieżowej Rady należy: 

1) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady, 

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Młodzieżowej Rady i odpowiedniego przepływu informacji, 

3) przekazywanie informacji z prac Młodzieżowej Rady Burmistrzowi Grodkowa celem ich publikacji na stronie 
internetowej gminy Grodków. 

4) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady. 

§ 13. 1. Przewodniczący zwołuje sesje Młodzieżowej Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał 
w roku szkolnym. 

2. Sesje Młodzieżowej Rady nie mogą odbywać się podczas ferii i wakacji. 

3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Młodzieżowej Rady, Przewodniczącego Rady Miejskiej lub 
Burmistrza Grodkowa, zawierający propozycję porządku obrad, Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany 
jest zwołać sesję w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Przewodniczący zawiadamia członków Młodzieżowej Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji, 
o miejscu i terminie rozpoczęcia, podając jednocześnie porządek obrad. Zawiadomienie dostarczane jest drogą 
elektroniczną. 

§ 14. Uchwały Młodzieżowej Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
statutowego jej składu, w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej. 
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§ 15. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego grona stałe i doraźne Komisje, ustalając przedmiot ich 
działania oraz skład osobowy. 

2. Komisje działają w składzie od 3 do 5 członków Młodzieżowej Rady, powołanych przez Radę 
Młodzieżową. 

3. Komisje przedkładają Młodzieżowej Radzie plan pracy i sprawozdania z działalności. 

4. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów 
członków w głosowaniu jawnym. 

5. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji odwołuje się większością głosów członków 
w głosowaniu jawnym. 

6. Członków Komisji powołuje Młodzieżowa Rada. 

7. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby nie będące jej członkami, 
zaproszone do udziału w posiedzeniu przez Przewodniczącego Komisji. 

§ 16. 1. Obsługę administracyjną polegającą na udostępnieniu pomieszczeń w celu odbycia sesji lub posiedzeń 
komisji oraz udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego na potrzeby pracy Młodzieżowej Rady zapewnia 
Burmistrz Grodkowa w porozumieniu z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady. 

2. Młodzieżowa Rada otrzymuje projekty uchwał Rady Miejskiej dostarczane drogą elektroniczną z Biura 
Rady. 

§ 17. 1. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje opiekun wyznaczony przez Radę Miejską 
w Grodkowie. 

2. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Grodkowie uchwał Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. 
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Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Grodkowie 

Ordynacja Wyborcza 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacją, określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Grodkowie 

2. Ilekroć w Ordynacji jest mowa o: 

1) Młodzieżowej Radzie, należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską w Grodkowie, 

2) szkole, należy przez to rozumieć gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną, z wyłączeniem szkół dla dorosłych 
oraz szkół wyższych, 

3) wyborach, należy przez to rozumieć wybory członków Młodzieżowej Rady, 

4) wyborcach, należy przez to rozumieć uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Rozdział 2.
Miejska Komisja Wyborcza 

§ 2. 1. Miejska Komisja Wyborcza składa się z 3 do 5 osób. W jej skład mogą wchodzić radni Rady Miejskiej, 
reprezentanci młodzieży, jak i osoby dorosłe. Radnych Rady Miejskiej wyrażających wolę uczestniczenia 
w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej oraz pozostałych członków powołuje Przewodniczący Rady Miejskiej. 

2. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na członka Młodzieżowej Rady. 

3. Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

§ 3. 1. Miejska Komisja Wyborcza zarządza wybory najpóźniej w terminie dwóch miesięcy przed upływem 
kadencji Młodzieżowej Rady, określając ich datę oraz godziny głosowania. 

2. O swej decyzji Miejska Komisja Wyborcza pisemnie powiadamia szkoły w terminie 7 dni od podjęcia 
decyzji. 

3. Wybory przeprowadza się najpóźniej do 15 października danego roku szkolnego. 

Rozdział 3.
Okręgowe Komisje Wyborcze 

§ 4. 1. Gminę Grodków dzieli się na Okręgi Wyborcze, którymi są szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 

2. Za szkoły ponadgimnazjalne przyjmuje się: licea ogólnokształcące, technika zawodowe, szkoły zawodowe 
oraz licea profilowane, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Jeśli szkoły stanowią zespoły szkół – uznaje się je za 
jeden Okręg Wyborczy. 

3. Wykaz szkół będących Okręgami Wyborczymi określa załącznik nr 1 do Ordynacji. 

§ 5. 1. Za organizację wyborów w danym Okręgu Wyborczym odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza. 

2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3 lub 5 osób w zależności od potrzeb Okręgu Wyborczego. 

3. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na członka Młodzieżowej Rady. 

4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczącego ustala Miejska Komisja 
Wyborcza na wniosek Dyrektora szkoły, w porozumieniu z samorządem uczniowskim. 
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5. Wniosek o którym mowa w ust. 4 powinien mieć formę zarządzenia Dyrektora szkoły. We wniosku określa 
się proponowany skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej z zaznaczeniem osoby proponowanej na funkcję 
Przewodniczącego. 

6. Wniosek o którym mowa w ust. 4 składa się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty pisemnego 
poinformowania szkoły o wyborach. 

Rozdział 4.
Kandydaci na członków Młodzieżowej Rady 

§ 6. W poszczególnych Okręgach Wyborczych wybieranych jest od jednego do trzech członków Młodzieżowej 
Rady. Ilość wybieranych członków Młodzieżowej Rady w poszczególnych Okręgach określa załącznik nr 1 

§ 7. Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady, zwanym dalej kandydatem, może być osoba, która uczęszcza 
do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w gminie Grodków. 

§ 8. 1. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata co najmniej 15 podpisów na 
liście osób popierających jego kandydaturę. 

2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię i nazwisko, numer legitymacji szkolnej, podpis 
oraz potwierdzenie autentyczności zawartych w niej danych przez pracownika sekretariatu szkoły 

3. Listę, o której mowa w ust. 1 kandydat przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej nie później niż 15 
września. 

4. Okręgowa Komisja Wyborcza określa godzinę, do której kandydaci są zobowiązani przekazać listę, o której 
mowa w ust. 1, o czym informuje uczniów danej szkoły oraz Miejską Komisję Wyborczą. 

5. Wzór listy osób popierających kandydata stanowi załącznik nr 2 do Ordynacji. 

§ 9. 1. Listy o których mowa w § 8, ust. 4 Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje Miejskiej Komisji 
Wyborczej do 20 września, do godziny określonej przez Miejską Komisję Wyborczą. 

2. Na podstawie przekazanych list Miejska Komisja Wyborcza ustala listy kandydatów w Okręgach 
Wyborczych. 

3. Listę kandydatów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia na 
stronie internetowej Gminy Grodków, oraz w prasie lokalnej. 

§ 10. 1. W przypadku, gdy w terminie określonym w § 9, ust. 1 w danym Okręgu Wyborczym nie zgłoszono 
żadnego kandydata lub gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany 
Okręg Wyborczy, Miejska Komisja Wyborcza przedłuża w danym Okręgu Wyborczym o 7 kolejnych dni czas 
przeznaczony na zgłaszanie kandydatów. Informacje o tym fakcie niezwłocznie podaje do wiadomości wyborców 
danego Okręgu Wyborczego w drodze obwieszczenia. 

2. Jeżeli w danym Okręgu Wyborczym pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zgłoszono żadnego 
kandydata, wyborów w tym Okręgu Wyborczym nie przeprowadza się. O przyczynach nieprzeprowadzenia 
wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia. 

3. Jeżeli w danym Okręgu Wyborczym, pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba kandydatów 
jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na dany Okręg Wyborczy, wówczas przeprowadza się 
wybory w sposób opisany w § 16, ust. 2 

§ 11. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Miejską Komisję Wyborczą ostatecznej 
listy kandydatów. 

2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione. 

Rozdział 5.
Wybory do Młodzieżowej Rady 

§ 12. Wybory do Młodzieżowej Rady są równe, bezpośrednie, większościowe oraz odbywają się w głosowaniu 
tajnym. 

§ 13. 1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły stanowiącej Okręg Wyborczy. 

2. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej. 

3. Udział w głosowaniu jest dobrowolny. 
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4. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów. 

5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest organizowanie 
zbiorowych wyjść poszczególnych klas w celu wzięcia udziału w głosowaniu. 

§ 14. 1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym. 

2. Lokal wyborczy jest otwarty przez cały czas trwania wyborów. 

3. W lokalu wyborczym znajdują się: Obwieszczenie ustalające listę kandydatów w danym Okręgu 
Wyborczym, Instrukcja do głosowania, Ordynacja Wyborcza, lista osób uprawnionych do głosowania, urna 
przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające 
nieskrępowane oddanie głosu w warunkach tajności wyboru. 

4. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania winna być zabezpieczona przed 
otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły. 

5. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest wynoszenie urny poza 
obręb lokalu wyborczego. 

§ 15. 1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą Karty do głosowania. 

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, pieczęć szkoły i numer Okręgu 
Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na dokonanie wyboru. 

3. Za opracowanie wzoru i przygotowanie Kart do głosowania odpowiada Miejska Komisja Wyborcza. 

4. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do 
głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości. 

5. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie Karty do głosowania. 

6. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną Kartę do głosowania. 

7. Głosujący nie może przekazać swojej Karty do głosowania innej osobie. 

§ 16. 1. Na Karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, 
znak „X”. 

2. W przypadku głosowania w Okręgu, o którym mowa w § 10, ust. 3, wyborca głosuje na kandydata którego 
popiera, stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” przy nazwisku tegoż kandydata. Postawienie 
znaku „X” przy kratce oznaczonej słowem „NIE” przy nazwisku kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany 
przeciwko wyborowi kandydata na członka Młodzieżowej Rady. 

3. Karty, na których nie postawiono żadnego znaku „X”, uznaje się za głosy ważne bez dokonania wyboru. 

4. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 1 za głosy nieważne uznaje się Karty do 
głosowania, na których liczba znaków „X” postawionych w polach przy nazwiskach kandydatów przekracza liczbę 
mandatów pozostających do obsadzenia w danym Okręgu Wyborczym oraz Karty do głosowania, na których 
w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak „X”. 

5. W przypadku głosowania w trybie przewidzianym w ust. 2 za głosy nieważne uznaje się Karty do 
głosowania, na których w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajdują się inne znaki, niż znak „X” oraz 
Karty do głosowania, na których przy nazwiskach kandydatów zaznaczono znakiem „X” zarówno pole oznaczone 
słowem „TAK”, jak i pole oznaczone słowem „NIE”. 

§ 17. 1. Mandat członka Młodzieżowej Rady uzyskuje tylu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą 
liczbę głosów, ile mandatów przypada danemu Okręgowi. 

2. W przypadku głosowania w trybie o którym mowa w § 16, ust. 2 mandat członka Młodzieżowej Rady 
uzyskuje ci kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskają kolejno więcej głosów popierających niż przeciwnych. 
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3. Jeżeli nie będzie możliwe obsadzenie w danym Okręgu mandatów w sposób określony 
w ust. 1 lub w ust. 2 ze względu na to, że dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, 
o obsadzeniu mandatów zadecyduje druga tura głosowania. Głosowanie przeprowadza Okręgowa Komisja 
Wyborcza w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą w ciągu 3 dni, informując o tym fakcie wyborców 
z danego Okręgu Wyborczego w drodze obwieszczenia. W drugiej turze głosowania wyboru dokonuje się spośród 
tych kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów, uprawniającą ich do uzyskania mandatu członka 
Młodzieżowej Rady. 

4. Jeżeli obsadzenie mandatu jest niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego Okręgu Wyborczego lub 
gdy któryś z kandydatów uzyskał więcej głosów przeciw niż popierających w przypadku głosowania w trybie 
o którym mowa w § 16, ust. 2, mandat ten pozostaje nie obsadzony. 

§ 18. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu 
nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania jego wyników. 

2. Z przeprowadzonego głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający: 

a) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

b) liczbę wydanych kart do głosowania, 

c) liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z urny, 

d) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

e) liczbę głosów nieważnych, 

f) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru, 

g) nazwiska i imiona osób wybranych na członków Młodzieżowej Rady. 

3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej. 

4. Kopię protokołu, o której mowa w ust. 3, Okręgowa Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie 
w widocznym, ogólnodostępnym miejscu w pobliżu lokalu wyborczego. 

5. Protokół, wraz z Kartami do głosowania oraz listą z podpisami wyborców, którzy pobrali karty do 
głosowania, Okręgowa Komisja Wyborcza przekazuje w dniu wyborów Miejskiej Komisji Wyborczej. 

§ 19. 1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów lub kampanii wyborczej przyjmuje 
i rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia głosowania. 

2. Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: dokładny opis zdarzenia, 
ewentualne miejsce w którym doszło do zdarzenia, listę ewentualnych świadków zdarzenia, imię, nazwisko, adres 
oraz własnoręczny podpis osoby zgłaszającej protest. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji w przebiegu wyborów, 
w stopniu mogącym mieć wpływ na frekwencję w wyborach bądź na wynik głosowania, Miejska Komisja 
Wyborcza, w zależności od skali naruszeń, decyduje o unieważnieniu wyborów w danym Okręgu Wyborczym lub 
we wszystkich Okręgach Wyborczych. 

§ 20. 1. W przypadku gdy Okręg Wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w Ordynacji liczbę 
członków Młodzieżowej Rady, mandat pozostaje nie obsadzony. 

2. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady, gdy do końca kadencji 
Młodzieżowej Rady pozostało nie więcej niż 2 miesiące, Młodzieżowa Rada nie podejmuje uchwały w sprawie 
wstąpienia na jego miejsce kandydata z tego samego okręgu, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów. 

§ 21. 1. Miejska Komisja Wyborcza od 6 do 9 dni po wyborach, na podstawie protokołów Okręgowych 
Komisji Wyborczych ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów. 

2. Decyzja Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej ogłoszenia. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 22. 1. Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników wyborów do 
Młodzieżowej Rady. 
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2. Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu z chwilą wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady 
pierwszej lub kolejnej kadencji. 

3. Pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady zwołuje w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia się 
wyników wyborów do Młodzieżowej Rady i prowadzi do czasu wyłonienia nowego Przewodniczącego 
Młodzieżowej Rady, Przewodniczący Młodzieżowej Rady ustępującej kadencji. 

4. W przypadku gdy zwołanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady ustępującej 
kadencji nie jest możliwe, sesja jest zwoływana i prowadzona przez najstarszego wiekiem członka Młodzieżowej 
Rady obecnego na sesji. 

5. Na wniosek radnego Rady Miejskiej lub Przewodniczącego Miejskiej  Komisji Wyborczej, Przewodniczący 
Rady Miejskiej może zmienić termin przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wniosek 
powinien zawierać uzasadnienie. 

§ 23. Dokumentacje z przeprowadzonych wyborów przechowywane są w miejscu wskazanym przez 
Burmistrza Grodkowa przez okres 3 lat od daty wyborów. 

§ 24. 1. Zmiany Ordynacji dokonywane są w trybie jej nadania. 

2. O dokonanie zmian w Ordynacji, Młodzieżowa Rada może wnioskować do Rady Miejskiej w Grodkowie. 
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Załącznik nr 1 

do Ordynacji Wyborczej 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie 

Wykaz Okręgów Wyborczych 
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie 

 
Numer Okręgu 
Wyborczego 

Szkoła Liczba 
wybieranych 

członków 
1 Liceum Ogólnokształcące w Grodkowie 

ul. Sienkiewicza 29, 49-200 Grodków 
3 

2 Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Grodkowie . 
ul. Krakowska 20, 49-200 Grodków, 

3 

3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie 
ul. Krakowska 31, 49-200 Grodków, 

1 

4 Gimnazjum Publiczne nr 1 w Grodkowie 
ul. Powstańców Śl. 24, 49-200 Grodków, 

3 

5 Gimnazjum Publiczne nr 2 w Grodkowie 
ul. Mickiewicza 10, 49-200 Grodków 

3 

6 Publiczne Zespół Szkół w Jędrzejowie 
Jędrzejów 63, 49-200 Grodków 

2 
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Załącznik nr 2 

do Ordynacji Wyborczej 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie 

Wykaz osób popierających kandydaturę na członka 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie 

ze szkoły: ____________________________________ 

Dane kandydata: 

 
Imię i nazwisko Nr legitymacji szkolnej 

  

Osoby popierające kandydata na członka Młodzieżowej Rady: 

 
L.p. Imię i Nazwisko Numer legitymacji szkolonej Własnoręczny podpis 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

………………………………                                                   ...................................................................... 

(data) (podpis kandydata ) 

……………………………………………………. 

potwierdzam autentyczność zawartych danych 

(podpis pracownika sekretariatu szkoły) 
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