ZAŁĄCZNIK Do UCHWAŁY
Nr XVI/5212011Rady Gminy w Birczy
z dnia

14 lipca 201 I roku

Stafut Młodziezowej Rady Gminy Bircza
Rozdział I - Postanowienia ogólne

Statut okreŚla zasady działania, celę i zadania
''Radą''.

\t

1.
2.

$

r.

orazĘb wyborów MłodzieżowejRady Gminy Bircza,zwanej

dalej

$2.

Rada jest apo|itycalym organem konsultacyjnym dla organów samorządu gminy.

SiedzibąRady jest Urząd Gminy w Birczy.

$3.

Rada działa na podstawie art. 5b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 200l r. Nr l42
poz.l59l zpóźniejszymizm.) oraz Uchwały Nr XI/46l2007 Rady Gminy w Birczy zdnia31lipca2OO7 roku w
sprawie powołania młodzieŹowej rady gmin1'.

1.
2'
3'

Terenem działalności Rady
Rada moŹe wspóĘracować
W wyborach do rady mogą
osoby uczące się w gimnazjach i

l.
2.
3.
4.

Liczy

15 członków.
Kadencja Rady trwa 2 lata.

Rada

$4

jest Gmina Bircza.
z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
brać udział (czynne prawo wyborcze) i kandydować (bieme prawo wyborcze)
szkołach średnich na terenie Gminy Bircza.

s5.

Członkowie Rady za swoją pracę n ie otrzymują rłynagrodzenia ani diet.
Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania Rady na pierwszej sesji i trwa do dnia poprzedzającego

dzień zębrania nowej rady.
Wybory do Rady odbywają się na zasadach okreŚlanych przez ordynację Wyborczą stanowiącą integralną
częśćniniejszęgo Statutu.
6. Srodki finansowe zapewniające realizacjęzadań statutowych Rady pochodzązbudżetu Gminy Bircza.
7. Wysokość środków finansowych narealizację celów, o których mowa w ust. l ustala Rada Gminy Bircza w
uchwale budżetowej.

5.

v_

Rozdział II - Cele rady i ich realizacja
$6.

Celami Rady są
1. Kształtowanie patrioĘcmych, społecmych i kulturalnych postaw wśród młodzieĄ.
2. Działanie narzecz wspóĘracy środowisk młodziezowych z organizacjami społecznymi, politycznymi
kulturalnymi.
3. Propagowanie i rozwój idei dęmokratycznych oraz samorządnoŚci lokalnej.
4. Zgłaszmie wniosków iopinii w zakresie aktów prawnych, doĘczących szeroko pojętych problemów

i

młodzieĄ.

5.

Kreowanie aktywnego udziafu młodzieŻy w Ąciupolitycznym, społecznylm ikulturalnym Gminy Birczaoraz

edukacji.

6.
7.

Tworzenie altematywnych w stosunku do patologicznych form i metod spędzania wolnego czasu.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywateIskiej.

$7.

1.
2.

administracji szkolnej'
Reprezentowanie swoich wyborców wobec organów samorządowych orazwładzi
Gminy i komisji
Rady
WspóĘracę z Radą Gminy w Birczy, prr"ru{riułkonsultacyjny w posiedzeniach

3.
4.

WspóĘracę zsamorądami uczniowskimi szkół orazzorganizacjami młodzieinwymi'
organizacjipoliĘcmych, społecznych i
Organizowanie spotkan młodzieŻy Gminy Btczazprzedstawicielami

gminnych.

kulturalnych.

Inićjowanie znian w ustawodawstwie dotyczącym spraw dzieci i rrńodzieĄ'
kultury, sportu i turyStyki, atakŻę
Propagowanie i rea1izowanie działalnościnarzeczrozwoju edukacji,
ochrony środowiska i ekologii'
: inicjowanie interwencji w ich
ąrltązani.nraw człowiel

5.
6.

7.Wskaąrwanienaprzypadkinaruszaniaprawcz}owiekaorazprawucmlaorŹu

obronie.

8.

kultury, sporm rekreacji i spraw
Wyraż:arieopinii o projektach Rady Gminy Birczaw sprawach edukacji,

społecznych'

$8.

1.Radaobradujewedługpotz.eb,nierzadziejjednaktńŻrazna3miesiące'

2.
3.
.Y

Sesje Rady sąjawne.
o sesji powiadamia się członków Rady, Wójta

dyrektorÓJ dimna";u.o

* si.."y i

Bltcza,Przewodniczącego Rady Gminy Bircza,
9Piov
nie pózriej niż 7 dni przed v"yznaczonym term inem
w
Blrczy
Srkói
,
Zespołu'

drogąelektronicnląiinnąustalonązułyczĄowo'
Rozdział III - Członkowie Rady

$e.
W skład Rady wchodzą

1.
2'

1 w Birczy im. ks. prałatapłk Tadeusza Dłubacza - w liczbie 12'
w
p.""Jrtu*i"i.le szkoĘ średniejwchodącej skład Zespołu Szkół w Btrczy - w liczbie 3'

Przedstawiciele Gimnazjum Publicarego nr

s

10.

Radny ma Prawo do:

1.CrynnegoibiernegoprawawyborczegowwyborachdoorganówRady.
nady iiądanajntornasjiosposobiejńrealizaqiizgłas?;ia*rłAi*skói-Zńąz'ar'yrhzcJJami i i-iałalnoeclą
Rady Gminy w Birczy w sprawach związanych z
Biura
urządzeń
z
rzystania
ko
zakresie
w
pomocy
uzysr<ania

2.
3 .

działalnościąStatutową.

kursach, konferencjach, szkoleniach i innych
srania udziału ,nizasadachokreślonych przezorganizatorów w
formach działalnościRady'

4'

$ 11.

Y

Radnv ma obowiązek:
Godneg'o reprezentowan ia młodzieŻy Gminy

i'
2.
3'
4.

Bllcza'

Aktywnego uczestniczeniaw działalnościRady'
przez Radę'
Przestzniania postanowień Statutu i uchwał przyjęrych
uczniowskiego macierzystej placówki
samorządu
przedstawi;ięńmi
z
się
,potyt*la

svrt".nuti.'n"io

szkolnej.

5.

Przekazywanie idei i celów Rady wyborcom'

$ 12.
skutek:
na
wygasa
w
Radzie
Członkostwo
Zrzpczęnia się mandatu radnego;
Ukończenia szkoły, w której radny uzyskał mandat'
posiedzeniach Rady'
Nieusprawiedliwiónej nieobecnościąnatrzech ko1ejnych
jest obecny'
radny
na
lcórej
sesji,
złożenia ślubowania na pierwszej

1.
2.
3.
4.

Nie

s

13.

rezygnacji ńoż-onej na ręce Przewodniczącego'
Zrzeczeniesię mandatu radnego nastęuje na podstawie P|semnej
przez Radę'
PrzedłoŻnnie rezy gnacjinie wymaga zatułięr dzęnia
$ 14.

które og}asza wójt Gminy Blręza'
Wolne miejsce w Radzie zostaje uzupełnione w drodze^wyborów,
daty wygaśnięcia mandatu'
od
miesięcy
3
w
terminie
Wybory, o których mowa musą się bauye
nieprrypadającym na okres wakacji i ferii zimowych'
pomstało mniej niż 6
n"i. prr.pro*adzasię, jeŻeiri do zakoitczenia kadencji Rady

1.
Ż'
3.

wvuorj#*^p"ńia.1ą"y"n

mlesręcy.

Do wyłącarej właściwościRady na\eĄ w szczególności:

1'
2.
3.
4.

s ls.

Prryjęcie proglamu działaniakady.
Wybór Prezydium Rady.
Wybór komisji rewi4yjnej w składzie: Prz'ewodniczący i dwóch członków.
Decydowanie o innYch sprawach Rady nieuwzględnionych w Statucie.

Rozdział [V Organy Młodzieżowej Rady Cminy Bircza
$ 16.

organami Rady są:

L
2.
3.

hezydium Rady.
Komisja Rewizyjna.
ZespoĘ Problemowe'
$ 17.

Prerydium oraz Komisja Rewizyjna działajądo czasu wyboru nowego Prezydium i Komisji Rewiryjnej

v

W skład Prerydium Rady wchodzą:

1.
2.
3.

$ 18.

PrzewodniczącyRady.
ZastępcaPrzewodnicącego.
Sekretarz.

$ le.

Przewodniczący Rady:

1.
2.

Kierujepracąprezydium.

l.

W razię nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady moze zwołać Zastępca Przewodnicząc€go'

aw

Ż.

ZwohĄe i prowadzi obrady Rady.
$ 20.

przypadkujego nieobecności najstarszy wiekiem radny.
Posiędzenia Prezydium odb1łłająsię według potrzeb, nie rzadziejjednak niŻraz na miesiąc.
$21

1.

Sekretarz prowadzi dokumentację Rady i protokofujejej posiedzenia. W przypadku nieobecności Sekretarza,
Przewodnicący Rady Gminy Wzr'acza radnego do pełnienia obowiązków Sekretarza.

s22.

l.

Komisja Rewizyjna kontroluje działabtośćPrezydium, pod kątem przestrzegania statutu i wykonywania
uchwał Rady'
$ 23.

1.

Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powofuj e Zespoły Problemowe, ustalając zakresy ich działania oraz

Ż.

ZespoĘ problemowe

składy osobowe.
są

powoływane i rozwiązywane uchwałą Rady.

Rozdzial V Tryb pracy Rady
s 24.
Rada obraduje w sesjach, na których podejmuje uchwaĘ, wydaje opinie i formufuje wnioski'

Przewodnicący zwofuje i prowadzi obrady Rady,

$ 2s.
a w razie jego

nieobecności obowiązki te przechodzą naZastępcę.

$ 26.

1.

UchwaĘ piady zapadająmłyĘąwiększościągłosóww obecności,co najmniej połowy składu Rady, chyba,

2.
3'

Głosowanie w Radzie odbywa się w sposób jawny, chyba' ź'e statut stanowi inacz€1.
Uchwały wchodząw Ącie z dniem podjęcia lub w terminie określonym w uchwale.

że Statut stanowi

ircczrj.

iil

s27.

l miesiąca od dnia
Pierwsze posiedzenie Rady zrłołuje Wójt Gminy Btrczanie pózniej niż w terminie
ogłoszenia wyników wyborów'
Do czaśuwyboruprzewodniczącego obrady prowadzi najstnsry yi"ki'.*..L1ty:
ślutówanie o następującej treści:''Ślubuję uroc4lście,jako Członek
Członek Rady na pierwsze1
'[łuaa
'esji
zgodnie z prawem oraz
Rady pracowac du aouia i pomysnósc i młodzieŻy z Gminy Bkcza, działać zaws7-e
dla wykonywania zadań
intei.s"m nłodzieĄ, godnie i rzetelnie reprezentować wyborców oraz nie szczędzić sił
alfabetycznej
w
kolejności
wywołani
'Rady',. Po odczytani,it rs"i śiubowania przezprowadzącego obrady,
Bóg'''
mi
dopomóż
słów
''Tak
członkowie Rady wypowiadają słowo ''ślubuję' , ewentualnie z dodaniem
tnvania jej
w
trakcie
Rady
do
wybrani
lub
zostali
Członkowie Rady, łtorą, nie uyti obecni na iier*szej sesji
obecni'
są
kadencji, składają ślubowanie ńa pierwszej sesji' na której

1.

2:
3.

$ 28.

l'NapierwszejsesjiRadadokonujewyboruPrezydiumspośródczłonkówRady.
W pierwsĄkolójności Rada wybiera Prz'ęwodniczącego Rady'

2.
3.
4.

v

Następnie wybiera się Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza
Przewodniczącego i członków Komisji
Po wyborze Prezydium, Rała przystępt4eltien^łłoczrtie do wyboru

Rewizyjnej.
kandydatów.
Członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej wybiera się z nieograniczonej liczby
bezwzględną
tajnym'
głosowaniu
w
się
Wyboru Czło#ów Prezydium i rornisji Rówizyjnej dokonuje
większościągłosów.
powołuje się Komisję
W celu przeprowadzenie wyborów członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
Skrutacyjnąw składzie 3 osób.

5.
6.
7.

$ 2e.
Przewodniczącego lub członka Komisji Rewizyjnej
Sekretarza,
Wniosek o odwołanię Przewodnicącego,Zastępcy,
nastąić bezwzg\ędnąwiększościągłosów
może być zg}oszony przez minimum 114 człotlków Rady. odwołanie może

składu Rady, w głosowaniu tajnym.

$ 30.

1.

Przewodniczący przedpoddaniem każdegowniosku podgłosowanie, precyzuje togłaszazebranym
nie budził wątpliwości,co do
proponowaną treśĆ; ńti sposou, aby jego redłcj a była prznjrzylsta' a wniosek
intencj i wnioskodawcY.

2.

najdalej idący, który moze
W pierwszej końjnosci Przewodnicący poddaje pod głosowanie wniosek
wnioskami'
pozostałymi
wykluczye pofzebę głosowania nad
$ 31.

Y-

1. W głosowaniu jawnym człoŃowie Rady głosująprzez podniesienie ręki. Za głosy oddane untaje się głosy:
" p1zeciw'',. "wsffą,łnujące się"'
" za",-Liczeniem
głosówzajmuje się Przewodniczący, przy pomocy Zastępcy'
Ż.
ogłaszaPrzewodniczący'
głosowania
3. Wyniki
$ 32.

oświadczęnia i uchwały Rady podpisuje Przewodnic 7Ąc!,

aw razie jego nieobecnoŚci, funkcja taprzechodzi na

Zastępcę.

Rozdział VI ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy Bircza

s33

Rady Gminy w
ordynacja Wyborcza określazasady i tryb wyboru radnych do Młodzieżowej
Radą.

Birczy' zwanej dalej

$ 34.

wybierac:
Do Rady mogąkandydować orazzgjaszać kandydatów i

t.

2.

'

uc7niowie szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Gminy Bkcza
gimnazjalnych i średnichpoza
Uczriowie ,uori"śrxutina teieni. Gminy Bircza, auczęszczający do szkół

terenem

GminY.

$ 35.

większościowe'
Wybory do Rady są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne oraz

s3ó

1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Rady, Wójt Gminy Blrczapowołuje Gminną i Obwodowe Komisje
Wyborcze, składające się z 3 osób.
Wójt Gminy Bircza ustaia termin wyborów do Rady po konsultacjach z dyrełtorami szkół w terminie 1
miesiąca przed upływem kadencji Rady.
Wybory powinny być prz-eprowadzonę rfijpóźniej 30 dni od ich zarądzania.
Komisje Wyborcze ze swego grona wybierająprzewodniczącego orazzastępcę
W pracich Komisji Wyborczej nie może uczestnicryć kandydat na radnego.

2.

3.
4'
5.

$ 37.

1.

Wybiera się 15 radnych w dwóch okręgach wyborczych zgodnie zpodziałem mandatów wynikającym z $ 9
Statutu MłodzieŻowej Rady Gminy BirczaGimnazjum Publiczre w Birczy - 12 mandatów,
Zespół Szkół w Birczy - 3 mandaty,
prrypadku
zg)oszeniasię mniejszej liczby kandydatów w jednym z okręgów, Gminna Komisja Wyborcza
W
wydaje zarządzenie o zwiększeniu liczby mandatów w drugim okęgu'

2.

l)
2)

$ 38.

1'

Y"

Zawłaściwąorganizacjęwyborów w danym okręgu wyborcrym odpowiada obwodowa Komisja Wyborcza,

w której skład osobowy wchodzi pr4ynajmniej jeden naucrycie\ucwY w danej szkole'

2.

DyteL<torzy szkóiwymienionych w $ 37 zobowiązanisąprzedłoŻyćobwodowej
uczriów uczęszczających do szkoĘ, z podaniem wyłącmie imienia, nazwiska i klasy'

3.

Gminna Komisja Wyborcza ustala godzinęrozpoczęciai zakoflczęnia wyborów.

1.

Kandydaci na radnych powinni uzyskać poparcie, co najmniej

2.

LisĘ osób

$ 3e.

Komisji Wyborczej listę

l0 osób uprawnionych do głosowania z

własnego okręgu wyborczego.
popierających kandydata powinny zawięrać imię, nazwisko, rok urodzenia osoby popierającej i
być opatrzone jej własnoręcznym podpisem.
3'. Ltty poiar"ia mnayaati mJsząbyć przedłożone na drukach przygotowanych przez Gminną Komisję
Wyborczą w tbrminie ao )t ani przed terrninem wyborów i złożone do Gminnej Komisji Wyborczej.
Gminna Komisja Wyborczaw ciągu 3 dni od daĘ wpłynięcia list, ustala listę osób uprawnionych do

4.

kandydowania.

5.

Y-

Gminna Komisja Wyborczaustala wzór karty do głosowania'

$ 40.
wyborczrym' w którym zgłoszono fylu kandydatów ile jest
w
okręgu
wyborów'
terminem
Na 14 dni przed zarąózonym
przeprowadzsnia wyborów
mandatów do obsadzenia, ómirura Komisja Wyborcza podejmuje decyzjęo zaniechaniu
oraz o$aszao wyborze radnych spełniających warunki formalne'
$ 41.

Kampania Wborcza rozpoczynasię z dniern zarządzenia wyborów przez W ójta Gminy Bbcza.
s 42.

Prowadzenię agitacji w dniu

wyboró w

j e

s

t zakazane'
s 43.

1.
2.
3.
4.

GłosuJący moŻe otrzymać tylko jedną kaltę do głosowania'
ołosujący stawia w pusfym polu, przy nazwisku kandydatów' których popiera arak X.
powoduje nieważnośc
Postawienie więtszej 11ćzby'znakow X, niż mandatów do obsadzenia w danym okręgu,

5.

Kartę pusĘ naleĘ vmać za głos nieważny'

l'

prrystępuje do obliczania jego
Niezwłocznie po zakohczeniu głosowania obwodowa Komisja Wyborcza

Ż.

który powinien
Zprzeprowadzonego głosowania' obwodowa Komisja Wyborcza sporządzaprotokół,

pieczęcią.
Głosujący otrzymuje od obwodowej Komisji Wyborczej kartę do głosowania opatrzoną

głosu.

s 44.

wyników'

zawierać:

1)
2)
3)

Ltczbęosób uprawnionych do głosowania,
Liczbęwydanych kart do głosowania,
Liczbę oddanych głosów,

3.

4)
5i
6)
7)

Liczbęgłosów ważnych'

Liczbę głosów niewamych'

na poszczególnych kandydatów'
mandaty radnych w okręgu
głosowania do
Nazwiska i imiona orób, któ.. uzyskaiy
<o*i';i wyu"'"7': i podają wyniki
czło.nk"*i;óil;J"*'j
zyscy
ws
Protokół podpisują
przekazujeniezwłocznie Wójtowi

Liczbęgł;;l; ;;;;;iooaanyct'

i.**:trl#j*ii#ffiitril?iTxx1":j###ufl**:"

Wyborcza

GminY Bkcza.

4s.

$

l.Mandatradnegouzyskująosoby,któreu'y.t.ułyt.ot.1no'najwieksząilośćgłosówwokęgu.
gło'oiu - dla obsadzenia ostarniego
p]1ę: kandy9atoń na iadnyct' 'o*'.i-iio*i
losowanie' Na
prrypadku-oryrń*iu
W
2.
a'i JJ o"i" *y'b;;ó* ii)"pro*uarupublicme
Wyborcza #il;
komisja
obwodowa
mandatu,
kandydatów'
umies".T''ię j.oynie nazwiska tych
kartach

biorących;J";;i;_ió;"waniu

$ 46.
określonychw $ 12 Statutu'
wypadkich
w
Rady następuje
Wygaśnięcie mandatu radnego
$

Jeżeli obsadzęnie mandatu
pozostaje nieobsadzonY'

v

byłoby niemożliwe z powodu

47.

drJu

wyborczych' mandat ten
kandyo atów zobu okręgów

$ 48.
dowójta Gminy Blrcza w
ustaleniem
yl*T,możxra z$aszać
\^ryboy*,
przebiegiem
rvłiązanez
Plotesty
"t tym terminie nie będąpodłegaĘrozpatzenw'
ProtesĘ ńożonepo
głósowania'
zakohczenia
daty
od
dni

ciąu

3

$ 4e.

wyniki wyborów *
'ią!o
Wójt Gminy Blrcza ogłaszaoficjalne

w
7 dni po wyborach' Decyzjawchodzi

Ącie

z dniem

jej ogłoszenia.

s s0.

14 dni od daty uprawomocnienia
Rady Gminy Bkczai*ołuie w 9iegu
Sesję nowo wybranej Młodziezowej
wyuoru Prezydium Rady

wyborów,

wynikÓw

Przewodnicffia;ń;j rońir3i 'i';cip."*'"a'i:uE'o
$ s1.

do jej uchwaienia'
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Rozdział VII - Postanowienia końcowe
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