
Zarzqdzenie Nr 225122
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnialT maia2o22roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji
projektu uchwaly w sprawie powolania Mlodzie2owej Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r.

o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 559 z p62n. zm.)' art. 5 ust. 2
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U.22020 r., poz. 1057 zp62n. zm') w zwiqzku z $ 3 i4
uchwaly Nr l)Ul38/15 z dnia 26 czeruca 2015 r. Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu konsultowania
z radq dzialalnoSci po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie, projekt6w akt6w prawa

miejscowego w. dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Sl. 22015 r., poz. 3888),

zarzqdzam, co nastqP uje :

sl
1. Przeprowadzii konsultacje, kt6rych przedmiotem jest projekt uchwaty Rady

Miejskiej w czerwionce-Leszczynach w sprawie powolania Mlodzie2owej Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu.
2. Ustalic iermin przeprowadzenia konsultacji od 19 maja 2022 toku do 25 maja

2022 roku.
3. Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje

pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2OOg r.-o dziatalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 22020 r.,

poz. 1057\.
4. Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszaC''.

1)wformiepisemnejnaadres:UrzqdGminyiMiastaCzerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa I 44-230 Czenruionka-Leszczyny (decyduje data wptywu

do Urzqdu GminY i Miasta),
2) pocztq elektronicznq na adres e-mail br@czerwionka-leszczyny com pl,

3) za po5rednictwem faksu pod numerem 324311760.
5. W przypadku zgtoszenia wniosku przez minimum lrzy organizacie pozarzqdowe

tub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogq mie6

formg bezpoSredniego, otwartego spotkania dotyczqcego przedmiotowej

tematyki.
6. Za pizeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialne jest

Biuro Rady Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
1 ust. 11. Projekt uchwaly, o kt6rym mowa w $

Zazqdzenia.
stanowi zalqcznik do niniejszego



1.

2.

Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w S 1

ust. 1.

s3
Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie
Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne stanowisko
odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s4
Wykonan ie Zarzqdzenia powierzam N aczel n ikowi Biu ra Rady.

s5
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

I1 lr.
Wieslaw Janiszewski

b-'t



Zalqcznik
do Zarzqdzenia fi 225122
Burmistrza Gminy i Miasta
Czeruvionka-Leszczyny
z dnia 17 mala 2O22 roku

ucHwArA NR .........
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCi-I-CSZCZYHECX

z dnia .................... 2022 t.

w sprawie powolania Mlodzieiowej Rady Miejskiej w Czetwionce-Leszczynach i nadania iei
statutu

Na podstawie art. 5b ust.2 pkt 1 i ust.10 orcz ad..7 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samozEdzie gminnym (t.J. Dz. U. z 2022 toku poz. 559 z 962n. zm.\, na wniosek Burmistrza, po

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozazEdowymi i podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska w Czetwionce-Leszczynach
uchwala, co nastepuje:

s1.
W celu wspierania i upowszechniania idei samozedowej wsr6d mlodziezy powotuje siQ

MlodziezowE RadQ Miejskq w CzeMionce-Leszczynach.

s2.
Mlodziezowej Radzie Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach nadaje sie statut, okreslajEcy tryb
wyboru jej czlonk6w i zasady dzialania, stanowiqcy zalqcznik do ninielszej uchwaly.

s3.
Wykonanie uchwaly powieza sie Burmistzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

s4.
Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Uzedowym
Wojew6dztwa Slqskiego.

PRAWNY
3051

Piolro-'t,i.z



Zalqcznik do uchwaly Nr ................ ...

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia ........ . .. ...2022t.

Statut Mlodzie2owej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Rozdzial 1.
Postanowienia og6lne

s1.
Statut okresla zasady dzialania, organizacjq oraz tryb wyboru czlonkow Mtodziezowej Rady Miejskiej

w Czerwionce-Leszeynach.

s2.
llekroc w tresci niniejszego Statutu jest mowa o:

1) Statucie - rozumie siQ pzez to Statut Mlodziezowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,

2) Radzie - rozumie siq pzez to Mlodziezowq Radg Miejskq w CzeMionce-Leszczynach,

3) Radnym - rozumie siQ pzez to Radnego Mlodziezowej Rady Miejskiej w czeMlonce-Leszczynach,

4) Prezydium - rozumie siq pzez to Prezydium Mlodziezowej Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach,

5) Pzewodniczqcym - rozumie sie pzez to Pzewodniczqcego Mlodzie2owej Rady MieJskiej
w Czerwionce-Leszczy nach,

6) Wicepzewodniczqcym - rozumie sie pzez to Wicepzewodniczqcego Mlodziezowej Rady Miejskiej
w Czerwionce-Leszczynach,

7) Sekretazu - rozumie sig pzez to Sekretaza Mlodziezowej Rady MiejskieJ w Czerwionce-
Leszczynach,

8) Rzeczniku - rozumie sie pzez to Rzecznika Mlodzie2owej Rady Miejskiej w CzeMionce-
Leszczynach,

9) Radzie Miejskiej - rozumie si9 pzez to Radq Miejskq w Czerwionce-Leszczynach,

'lO) Burmistzu- rozumie sie pzez to Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

11) Utzqdzie - rczumie siq pzez to Uzqd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach,

'12) Gminie - rozumie sig pzez to Gmin? i Mlasto Czerwionka-Leszczyny.

s3.
1. Rada jest reprezentacjq mlodziezy zamieszkujqcej na terenie gminy i uczqcej sie.

2. Terenem dzialania Rady lest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

3 Siedzibq Rady jest Czerwionka-Leszczyny.

4 Podstawq dzialalnosci Rady jest praca spoleczna Radnych.

Rozdzial 2.
Cele dzialania rady

s4.
Celami Rady sq:

1) ksztaltowanie poczucia odpowiedzialnosci obywatelskiej popzez wdrazanie siQ do dziala6 dla dobra

9mrny,

2) wlqczenie mlodzie2y do wspolpracy z organamijednostek samorzqdu teMorialnego,

3) integracja i wspolpraca srodowisk mlodziezowych na terenie gminy CzeMionka-Leszczyny,
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4) ksztaitowanie poczucia celowo6ci uczestnictwa mlodziezy w procesach podejmowania decyzji, ktore
majq wplyw na jakosc ich 2ycia,

5) reprezentowanie postaw ipotzeb Srodowiska mlodziezowego wobec organow gminy oraz innych
podmiot6w,

6) postulowanie do organow gminy w sprawach dotyczqcych mlodzieZy,

7) promowanie idei samozedowe.i, spoleczeistwa obywatelskiego, ksztaltowanie wlasciwych postaw
spolecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych,

8) promocja osiagniec ludzi rnlodych,

9) promocja kultury

ss.
Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) uczestnictwo w obradach Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach oraz komisjach Rady Miejskiej.

2) inic,owanie dzialah dotyczqcych zycia mlodych ludziw gminie,

3) podeJmowanie dzialah propagujqcych cele Rady,

4) inspirowanie, organizacja i koordynowanie inicjatyw dla mlodych ludzi w zakresie cel6w Rady,

5) wspolprace z krajorymi orczzagtanicznymi organizacjami, kt6rych cele pokrywajq siq z celami Rady,

6) wspolprac9 z jednostkami organizacyjnymi oraz pomocniczymi w zakresie organizacji mlodziezowych
imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny,

7) promowanie oraz inspirowanie mlodziezowei tw6rczosci artystycznej, dzialalnosci sporlowej,
chaMatywnej oraz dzialalnosci na zecz ochrony Srodowiska.

8) zglaszanie do uprawnionych podmiot6w wnioskow o podjecie inicjatywy uchwalodawczej;

9) kierowanie zapytah iwniosk6w do Burmistza w sprawach dotyczqcych gminy;

10) opiniowanie projekt6w uchwal dotyczqcych rnlodziezy;

1'l ) udzial w opracowaniu dokumentow strategicznych gminy na zecz mlodzie2y;

12) monitorowanie realizacji dokument6w strategicznych gminy na zecz mlodziezy.

Rozdzial 3.
Radni

s6.
'1. Rada sklada siQ z Radnych wyb runych Wzez mlodziez szkolnq zamieszkujqce na terenie gminy

2 Rada wybierana jest na dwuletniE kadencig, kt6rq liczy siQ od dnia pierwszej sesji Rady danej

kadencji.

3. Rada sklada siQ z reprezentant6w n{odziezy, w wieku od 13 do 20 lat, zamieszkujqcej teren gminy,

uczqcej siq w szkolach w Gminie i MieScie Czerwionka-Leszczyny lub poza gminq.

4. Czlonkostwa w Radzie nie mo2na lqczye z mandatem Radnego Rady Miejskiej

s7.
Pzed przystqpieniem do wykonywania mandatu kazdy Radny sklada na pieruszej sesji Rady, na

kt6reJ jest obecny, Slubowanie o nastgpujqcej ke6ci: ,Slubujq uroczyscie jako Radny Mlodzie2owej Rady

Miejskiej, pracowad dla dobra ipomy5lnoSci mlodziezy Gminy iMiasta Czeruionka-Leszczyny, dzia|'ae

zawsze zgodnie z prawem oraz godnie i zetelnie wykonywac obowiqzki Radnego"

s8.
Radny nie mo2e w pracach Rady propagowa6 program6w 2adnych partii politycznych oraz komitet6w

wyborczych.
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ss.
Radny ma prawo:

1)wybierac i by6 wybieranym do Prezydium,

2) wybierac i by6 wybieranym do komisji Rady,

3) zglaszaC do PzewodniczEcego lub do Prezydium wnioski izapytania,

4) uzyskiwa6 wszystkie informacje dotyczqce dzialalnosci Rady, Prezydium i komisji

s 10.

Radny ma obowiqzek:

1) godnie reprezentowac RadQ,

3) czynnie bra6 udzial w sesjach Rady i posiedzeniach ,ej komisji,

4) informowae wyborc6w o dzialalnosci Rady,

5) wspolpracowac n a biezqco z Samozqdem Uczniowskim szkoly.

s 11.

1. Mandat Radnego wygasa na skutek:

1) zzeczenia siq mandatu,

2) nieobecnosci na tzech sesjach Rady w ciqgu roku kalendazowego,

3) odmowy zlozenia Slubowania,

4) utraty biernego prawa wyborczego do Rady,

5) Smierci Radnego,

6) odwotania Radnego.

2. VWgaSniQcie mandatu stwierdza Rada w drodze uchwaly podjqtej zwyklq wigkszo6ciq glosow

3. Uchwala, o ktorej mowa w ust 2 wymaga sponqdzenia pisemnego uzasadnienia

4 W pzypadku naruszenia pzez radnego obowiqzkow uregulowanych w $10 lub dopuszczenia siq

innego zachowania niezgodnego z celami Rady, a w szczegolnosci zachowania majqcego negatywny

wplyw na dzialania Rady, na wniosek co najmnieJ % skladu Rady moze ona podjqc uchwal? o odwolaniu

radnego. Wniosek ten winien byc rozpatzony na najblizszej sesji po dacie jego zlozenia, a w sytuacji
zlo2enia wniosku w trakcie sesji winien byc rozpatzony na sesji nastQpnej.

5. Odwolanie radnego nastqpuje wiskszo6ciq % glos6w pzy obecnosci co najmniej polowy liczby
Radnych uprawnionych do glosowania.

6. O wyga6niqciu mandatu Pzewodniczqcy Rady pisemnie powiadamia Pzewodniczqcego Rady

Mieiskiej, Burmistza, opiekuna Rady, je2eli zostal on ustanowiony, radnego oraz dyrekiora szkoty, do

kt6rej uczgszcza radny.

7 Oo powiadomienia, o kt6rym mowa w ust 6 dolqcza siq uchwale stwierdzajqcq wygasniecie
mandatu, zas w wypadku zastosowania trybu wskazanego w ust.4-5, do'lqcza sig uchwalQ o odwolaniu

Radnego.

8. Wolne miejsce w Radzie iest uzupelniane pzez osobQ, kt6ra w wyborach w danym okrggu
wyborczym uzyskala kolejno najwiqkszq liczbq 9los6w, a nie utracila prawa wybieralnosci.

I Je2eli obsadzenie mandatu Radnego w trybie okreslonym w ust. I byloby niemozliwe z powodu

braku kandydata, kt6ry m6glby objqd mandat, mandat ten do koica kadencji pozostaje nieobsadzony, co
stwierdza Rada uchwalq.

10. Mandat Radnego w pzypadku ucznia, ktory uzyskal Swiadectwo ukoiczenia ostatniej klasy
szkoly podstawowej lub ostatniej klasy szkoly Ponadpodstawowej wygasa z ko6cem kadencji Rady.
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Rozdzial 4.
Organizacja pracy Rady

s 12.

1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. Sesje Rady se jawne.

3. Sesje zwyczajne organizowane sq nie zadziej niz rcz na kwatlal. Dopuszcza sig takze organizacje
sesji i posiedzen komisji w trybie zdalnym (online).

4. Na pisemny wniosek co n?imniej % skladu Rady, Burmistrza, Pzewodniczqcego Rady Miasta lub

opiekuna Rady, zawierajqcy propozycjg pozqdku obrad, Pzewodniczqcy Rady jest zobowiqzany

w trybie nadzwyczajnym zwolac sesjq na dziei pzypadarqcy w ciqgu 14 dni od dnia zlozenia wniosku

5 Sesja nadzwyczajna Rady moze miec charakter uroczysty, wiqzai sig z obchodami Swiqt oraz

waznych wydazen z punktu widzenia paistwa, regionu (wojew6dztwa) lub Gminy

6. Pzewodniczqcy powiadamia Radnych oraz dyrekcjq szkoty o terminie sesji dorqczajqc im

pozqdek obrad sesji, nie p6zniej ni2 na 7 dni pzed terminem sesji, z zaslrzezeniem ust 4

7. Z sesji Rady spozqdza siq Protokol. Protokol powinien zautierce lczbe pozqdkowE, mieisce, datq

iczas, co najmniej liczbe obecnych radnych, punkty pozqdku obrad, informacje o podjgtych uchwalach.

Protokol z sesji Pzewodniczqcy lub sekretaz ptzekazuie do vwdzialu nie p62niej niz w ciqgu 5 dni

roboczych od dnia sesji, ktorej protoko'l dotyczy.

s 13.

Z iniqal/wq podlgcia uchwaly Rady moze wystqpi6:

1) Pzewodniczecy,

2) Prezydium,

3) Komisja Rady,

4) Grupa co najmniej s-ciu Radnych,

5) Opiekun Rady.

s 14.

1. Uchwaly Rady zapadajq zwyklq wiSkszosciq glos6w w obecno6ci co najmniej polowy statutowego

skladu Rady w glosowaniu jawnym.

2. Burmistz stwierdza niewaznosi uchwaNy Rady w pzyPadku jej niezgodnosci z prawem'

s 15.

Organem wykonawczym Rady jest Prezydium skladajqce siQ z:

1) Pzewodniczqcego,

2) Jednego lub Dw6ch Wicepzewodniczqcych,

3) Sekretaza,

4) Rzecznika.

s 16.

1. Rada na pieMszeJ sesji danej kadencji okresla liczbe czlonkow Prezydium i dokonuje ich wyboru

spo6r6d Radnych, bezwzglgdnq wiqkszosciq glosow, w obecnosci co najmniej polowy statutowego

skladu Rady.

2. Rada moze odwola6, na wniosek co najmniej 1/5 slalutowego skladu Rady, Poszczeg6lnych
czlonk6w Prezydium, bezwzglqdnq wiQkszosciq glosow, w obecnosci co naimniej polowy statutowego

skladu Rady.

3. Odwolanie poszczegolnych czlonk6w Prezydium lub zlo2enie pzez nich rezygnacji jest

t6wnoznaczne z utratq czlonkostwa w Prezydium.
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4 Wnioski o odwolanie poszczeg6lnych czlonk6w Prezydium rozpatruje siQ na sesji nastepnej po
sesji, na kt6rej zostaly zgtoszone.

5. Odwo.lany czlonek Prezydium lub cz.lonek Prezydium, ktory zlozyl rezygnacjq, pelni obowiqzki do
czasu wyboru swoJego nastqpcy, nie dluzejjednak ni2 do najblizszej sesji Rady.

s 17.

1. Do zadah Prezydium nale2y:

1) pzygotowywanie proiekt6w uchwal Rady,

2) wykonanie uchwal podjelych pzez Radq,

3) prowadzenie dokumentacji zwiqzanel z funkcjonowaniem Rady i Prezydium, w tym prowadzenie
rerestru interpelacji, wniosk6w, patronat6w, a takae pzekazryanie stosownej dokumentacji do
\A/ydzialu.

4) prowadzenie dzialalnosci informacyjnej i promocyjnej w zakresie zadai realizowanych przez Rade.

2. Prczydium podejmuje decyzje w formie uchwal zwyklq wiqkszosciq glos6w w obecnosci co
najmniej polowy skladu statutowego.

3. Z posiedzen Prezydium spozqdza sig plotokol.

s 18.

1. Do kompetencji i zadarl Pzewodniczqcego Rady nalezy:

1) kierowanie biezqcymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium, informowanie Radnych
o korespondencji, kt6ra wplyngla do Rady oraz reprezenlowanie Rady na zewnqtz,

2) zwolywanie Sesji Rady, ustanawianie pozqdku obrad, pzewodniczenie obradom,

3) w celu rcalizaq|i zadar,ia, Pzewodniczqcy zobowiqzany jest do przedlo2enia Burmistzowi
i Pzewodniczqcemu Rady Miejskiej uchwal Rady w terminie 7 dni kalendazowych od dnia jej
pod,Qcia.

4) wnioskowanie o odwolanie czlonkow Prezydium,

5) skladanie Radzie sprawozdan z dzialalnoSci migdzysesyjnej.

6) utzymywanie stalego kontaktu dotyczecego dzialalno6ci Rady z Mfdzialem, wtym prowadzenie

dziennika korespondencyjnego.

7) sktadanie Burmistzowi o@z Pzewodniczqcemu Rady Miejskiej sprawozdania rocznego
z dzialalnosci Rady w terminie do ko6ca pienvszego kwartalu roku nastQpnego

2. Pzewodniczqcy moze Wznaczye do wykonywania swoich zadai Wicepzewodniczqcego.
W pzypadku nieobecnoSci Pzewodniczqcego iniewyznaczenia WcePrzewodniczqcego, zadania
Peewodniczqcego wykonuje Radny najstarszy wiekiem bgdqcy czlonkiem Prezydium

s 1s.

Do pomocy pzy rcalizaqi zadari Rada mo2e powolry\ivad stale lub dora2ne Komisje, okre6lajqc liczbg

czlonkow, sklad osobowy i pzedmiot dzialania.

s 20.

Do wyboru, odwolania i rezygnacji czlonk6w komisji stosuje si9 odpowiednio zapisy 516.

s 21.

1. Komisje lvybierajq ze swojego grona Pzewodniczqcego i Wiceprzewodniczacego, informujqc
otym Radg na najbli2szej sesji. Pzewodniczqcy kieruje pracami Komisji. Wrazie nieobecnosci
przewodniczqcego pracami Komisji kieruje Wiceprzewodniczqcy.

2 Uchwaly Komisji zapadajq zwyklq wiqkszoSciq glos6w w obecno5ci co najmniej polowy skladu
Komisji.
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Rozdzial 5.
Dzialalnos6 konsultacyjna, doradcza i inicjatywna Rady

s 22.

1. Rada ma prawo pzedstawiania Radzie Miejskiej oraz Burmistzowi opinii w sprawach dotyczqcych
funkcjonowania samorzedu lokalnego, w szczeg6lnosciw sprawach dotyczqcych mlodziezy.

2. Opinie w sprawach okreslonych w ust. 1 Rada moze wydawac z wlasnei inicjatywy.

3 Zainteresowany organ gminy mo2e zwr6cie siQ do Rady z prosbq owydanie opinii wdanej
sprawie. okreslajqc termin iej wydania.

4. Rada moze konsultowac swoje dzialanie z innymi zainteresowanymi wlasciwymi podmiotami

dzialarqcymi na zecz rlodzieZy w Gminie.

s 23.

Rada mo2e objq6 patronatem wydazenia, imprezy, uroczystosci, konkursy, turnieje itp Decyzje Rady
w sprawie patronatu zapaddE zwklq wiQkszoscie glos6w w obecnosci co najmniej polowy statutowego
skladu Rady.

Rozdzial 6.
Obsluga Rady. Opiekun Rady.

s 24.

Burmistz zapewnia Radzie warunki do dzialania.

s 25.

1. Rada posiada opiekuna.

2. Rada wskazuje kandydatow na swojego opiekuna. opiekunem mo2e by6 osoba pelnoletnia,

posiadajqca doswiadczenie w pracy samozqdowej lub w pracy z dzie6mi imlodziezq. sposr6d
wskazanych kandydat6w Rada Miejska dokonu.ie wyboru opiekuna Rady zwyklq wi?kszosciq glosow.

Odwolania Opiekuna dokonuje Rada Miejska zwyklq wigkszoSciq gtosow.

3. Opiekuna odwoluje Rada Miejska:

1) z wlasnej inicjatywy,

2) w pzypadku rezygnacji OPiekuna,

3) na uzasadniony wniosek RadY.

4. Opiekun utzymuje kontakt z Radq, wspiera radnych idoradza im w zakresie dzialalnosci Rady.

opiekun wsp6lpracuje w szczeg6lnosci z Pzewodniczqcym, wicepzewodniczqcym oraz sekretazem.
w miarq mozliwosci opiekun bieze udzial w sesjach Rady oraz informu.ie Radg MiejskE o dzialaniach

Rady.

Rozdzial 7.
Finansowanie Rady. Zasady delegacji.

s 26.

1. Czlonkowi Rady biorqcemu udzial w posiedzeniach Rady lub w zorganizowanym wydarzeniu, na

ktorym reprezentuje on Rade, a w pzypadku niepelnoletniego czlonka Rady - takze jego rodzicowi lub

opiekunowi prawnemu, zwraca sig, na jego wniosek, koszty pzejazdu na terenie kra.iu zwiqzane

z udzialem w posiedzeniu Rady lub w zorganizowanym wydazeniu, na kt6rym reprezentuje on Radg.

2. Delegacji dla radnego udziela Burmistz, na wniosek Pzewodniczqcego lub zastQPujqcego go

Wicepzewodniczqcego.

3. Z tytulu delegacji radnemu, jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu pzysluguje zwrot kosztow:

1l ptzEazd6w z miejscowosci okre6lonej w delegacii do miejsca celu podrozy iz powrotem,

2) dojazdow komunikacjq publicznq,

3) innych uzasadnionych i udokumentowanych wydatk6w
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5. Srodek transportu wlaSciwy do odbycia podr62y okre6la sig w delegacji.

6. Zwrot kosztow pzqazdu obejmuje ceng biletu naliJnszego Srodka transportu, z uwzglgdnieniem
pzyslugujqcej radnemu ulgi na dany Srodek transportu, bez wzglgdu na to, z jakiego tytulu ulga ta
pzysluguje.

7 . Zwrol kosztow dojazdu pokrywany jest w 100%.

8. Zwrot kosztow pzqazdu lub koszt6w z tytulu delegacji nastgpuje na podstawie dokument6w
potwierdzajqcych poniesione koszty, w szczegolnoSci rachunk6w, faktur lub biletow. Dokumenty
potwierdzajqce poniesione koszty dolqcza sig do wniosku, kt6ry sklada sig Burmistrzowiwterminie 7 dni
od daty wydazenia, w ktorym radny bral udzial.

9. Zwrot kosztow pzqazdu lub koszt6w z tytulu delegacji nastgpuje po zatwierdzeniu wniosku pzez
Burmistrza, przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od zlo2enia
wniosku.

Rozdzial8.
Ordynacja Wyborcza do Rady

s 27.

Ordynacja wyborcza stanowi zalqcznik do statutu.

Rozdzial9.
Postanowienia kofcowe

s 28.

1. Sprawy, kt6rych nieudalo sig zakoficzyc wczasie trwania kadencji mogq by6 kontynuowane
w nastqpnej kadencji.

2. Zmiany w Statucie dokonywane sq w trybie jego uchwalenia.

3. Rada mo2e wnioskowac o dokonanie zmian w Statucie wskazujqc potzebg i kierunek zmiany.
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Zalqcznik do Statutu Mlodzie2owej Rady Miel'skiej w Czerwionce-Leszczynach

Ordynacja wyborcza do Mlodzieiowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Rozdzial '1.

Postanowienia og6lne

sr.
Ordynacja wyborcza, zwana dalej "Ordynacjq', okre6la zasady itryb wyboru Radnych do

Mlodzie2owej Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach.

Rozdzial 2.
Mieiska Komisja Wyborcza

s2.
1 W celu pzeprowadzenia wyborow do Mlodziezowej Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach

Burmislz powoluje Mie,skq Komisje VWborczq.

2. Miejska Komisja Vwborcza sklada sig z 3-5 czlonk6w. W jei sklad mogq wchodzic reprezenlanci
mlodzie2y, jak i osoby dorosle.

3. Czlonkiem Miejskiej Komisji Wyborczej nie moze bye kandydat na Radnego.

4 Miejska Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Peewodniczqcego oraz Sekretaea.

s3.
1. Miejska Komisja Wyborcza zatzqdza wybory najp6zniej na dwa miesiqce przed zakodczeniem

kadencji mlodzie2owej rady, okreSlajqc ich datg oraz godziny glosowania. Wybory lkadencji
pzeprowadza si?, jednakze nie po2niej ni2 w terminie 6 miesigcy po wejSciu w zycie uchwaly
o powolaniu Mlodzie2owej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

2. O lerminie imiejscu wybor6w Miejska Komisja \,yborcza zawiadamia mieszkahc6w wterminie
7 dni od podjecia decyzji za posrednictwem strony internetowej Uzgdu Gminy i Miasta CzeMionce-
Leszczynach i tablic informacyjnych.

3. \ rybory pzeprowadza si9 najpozniej 50 dni od dnia ich zazqdzenia

Rozdzial 3.
Okregowe Komisje Wyborcze

s4.

Gmina dzieli sig na okr?gi wyborcze, kt6rych siedzibami sq szkoly podstawowe, szkola
ponadpodstawowa oraz szkola specjalna wymienione w S 6 ust.'1.

s5.
1 . Za oryanizacje wybor6w w danym okrggu wyborczym odpowiada Okrggowa Komisja Vwborcza.

2. Okrqgowa Komisja v\ryborcza sklada si9 z 3-5 osob.

3. Czlonkiem Okrqgowej Komisji Wborczej nie mo2e byd kandydat na Radnego.

4 Sklad osobowy Okrggowej Komisli Vwborczej majqcej siedzibe w szkole oraz jej

Pzewodniczqcego ustala Miejska Komisja Vwborcza na wniosek samozqdu uczniowskiego.

Rozdzial 4.
Kandydaci na Radnych

s6.
'l. Liczba Radnych wybieranych w poszczeg6lnych okregach wyborczych:

- szkoly podstawowe - 1 mandat w ka2dei ze szk6l;

- Zespol Szkol Specjalnych im. Weroniki Sherborne - 1 mandat;
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- Zespol Szkol w Czerwionce-Leszczynach - 5 mandat6w.

2. Jeaeli liczba kandydatow w danym okrQgu wyborczym jest r6wna liczbie mandat6w lub mniejsza, to
wyborow nie pzeprowadza sig, a zgloszeni kandydaci uzyskujq mandat Radnego.

3. JeZeli w danym okrqgu wyborczym nie zglosil siq Zaden kandydat to wybor6w nie pzeprcwadza
sig, a kolejne wybory mozna ptzeprowadzie po up.lywie roku liczqc od daty wyborow, kt6re nie doszly do
skutk u.

s7.
1. Kandydatem na Radnego, zwanym dalej kandydatem, moze bye osoba zamieszkala wgminie

Czerwionka-Leszczy, w przedziale wiekowym miedzy 13a 20 rokiem zycia, bgdqca uczniem szkoly
stanowiqce.i dany okrgg. W przypadku kandydata bgdqcego mieszka6cem gminy CzeMionka-Leszczyny,
uczqcym siQ poza jej granicami lub studentem, okrqgiem wyborczym jest okrgg wyborczy utwoeony dla
Zespolu Szkol w Czerwionce-Leszczynach.

2. W pzypadku uczni6w, kt6tzy nie ukoiczyli 18lat konieczne jest zlo2enie o6wiadczenia rodzicow
lub opiekun6w prawnych kandydata o wyrazeniu zgody na ,ego kandydowanje w wyborach do
Mlodziezowej Rady Miejskiej.

3. W pzypadku uczni6w, kt6zy zostali wybrani na radnego Mlodziezowej Rady Mie.lskiej, a nie
ukoiczyli 18lat konieczne jest zlozenie oswiadczenia rodzicdw lub opiekunow prawnych kandydata
o wyrazeniu zgody na pracA w Radzie.

s8.
Miejska Komisja \ ,yborcza okresla miejsce itermin, do kt6rej kandydaci sq zobowiezani zlozye

zgloszenie wzz z dokumentami wymienionymi wS7ust.2i3.

ss.
'1. Miejska Komisja Vvyborcza w terminie I dni od daty wplywu zglosze6 wraz z dokumentami

wymienionymi w 57 ust.2 i3 ustala listq kandydat6w 2 podzialem na okrQgi wyborcze.

2. Listq kandydat6w Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomosci na stronie
internetowej Uzedu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach

s 10.

1. Kampania v,/yborcza rczpoczyna siQ z dniem ogloszenia pzez Miejskq Komisje Wborczq listy
kandydat6w.

2 Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wybor6w jest zabronione.

Rozdzial 5.
Wybory do Mlodzieiowej Rady

s 11.

\Arlbory do Rady sq rowne, bezposrednie, wigkszoSciowe oraz odbywajq siq w glosowaniu tajnym.

s 12.

1. Uprawnionymi do glosowania w danym okrggu wyborczym sq osoby b?dqce mieszkaicami gminy
Czerwionka-Leszczyny, wwieku od 13do 20 roku 2ycia, bqdqce uczniami danel szkoly. W pzypadku
os6b bgdqcych uczniami szkol poza granicami gminy Czerwionka-Leszczyny lub studentami okrggiem
wyborczym .,est okrgg wyborczy Zespolu Szkot w Czerwionce-Leszczynach. Glosowai morna jedynie
osobiScie.

s 13.

1. Glosowanie odbywa si? w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym

2. Lokal wyborczy jest otwarty pzez caly czas trwania wyborow.

s 14.

1. Oddaniu glosu pzez wyborc6w sluzq karty do glosowania.
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2 Karta do glosowania zawiera nastqpujqce dane: tylul, datg wyborOw, nazwq szkoly inumer Okrggu
Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydat6w, pola pzeznaczone na dokonanie wyboru.

3. Za opracowanie ipzygotowanie kart do glosowania odpowiada Miejska Komisja Wyborcza.

4. Karte do glosowania wydaje Okregowa Komisja Wyborcza po okazaniu pzez osobq uprawnionq
do glosowania legitymacji szkolnej lub studenckiej.

5. Glosujqcy obowiqzany lest potwierdzi6 wlasnym podpisem odebranie karty do glosowania.

6 Kazdy glosujacy moze otzyma6 tylko jednq Kartg do glosowania.

s 15.

1.Na karcie do glosowanla glosujqcy stawia wpustym polu pzy nazwisku kandydata, kt6rego
popiera, znak "x". Kaidy wyborca ma jeden glos.

2. Kat1y, na kt6rych nie postawiono zadnego znaku "x", uznaje sig za glosy niewazne.

3. W pzypadku glosowania w trybie pzewidzianym w ust.1 za niewa2ny uznaje si? glos, je2eli na
karcie do glosowania postawiono znak "x" w polu pzy nazwisku dw6ch lub wiekszej liczby kandydatow
oraz glos, je2eli na karcie do glosowania w polach pzeznaczonych na dokonanie wyboru znajdujq siQ

inne znaki, niz znak "x".

s 16.

'1. Mandat radnego uzyskujq kandydaci, kt6zy otrzymali kolejno najwigkszq liczbQ glos6w, zgodnie
z liczbq mandat6w pzypadajqcych na dany okrQg wyborczy.

2. Jezeli nie bQdzie mo2liwe obsadzenie w danym Okrqgu mandat6w w spos6b okreslony w ust 1 ze
wzglQdu na to, ze dw6ch lub wiQcej kandydat6w uzyskalo te samq liczbg glos6w, o obsadzeniu
mandat6w zadecyduje losowanie. Losowanie pzeprowadza Okregowa Komisia \ /yborcza
w porozumieniu z Miejskq Komisjq Vwborczq w ciqgu 3 dni roboczych

s 17.

1 Niezwlocznie po zakonczeniu glosowania Okrqgowa Komisja Vltyborcza pzystqpuje do liczenia
glos6w.

2. Z pzeptcrwadzonego glosowania, Okrqgowa Komis.ia Wyborcza spozqdza protok6l zawierajqcy:

1) liczb? wydanych kart do glosowania,

2) liczbq oddanych glos6w tj. liczbq kart do glosowania wy,etych z urn;

3) liczbe glos6w waznych;

4) liczbq glosow niewa2nych;

5) liczbq glos6w oddanych na poszczegolnych kandydat6w;

6) nazwiska i imiona os6b wybranych na Radnych.

3 Protokol podpisujq wszyscy czlonkowie Okregowej Komisji Wyborczej.

4 Protok6l ]t,l/'az z Kal.ami do glosowania oraz listq z podpisami wyborc6w, kt6zy pobrali karty do
glosowania, Okrqgowa Komisja Vwborcza pzekazuje w terminie do 3 dni roboczych od dnia wybor6w
Miejskiej Komisji Wborczej.

s 18.

1. Proiesty zwiqzane z nieprawidlowosciami wpzebiegu wyborow lub kampanii wyborczej mogE

skladac wyborcy w terminie 2 dni roboczych od dnia wyborow. Protesty rozpatru.ie Miejska Komisja
Vwborcza w terminie do 5 dni od daty wniesienia

2 Protest wyborczy powinien miec formg pisemnq i zawie'ae nastgpujqce informacje: dokladny opis
zdarzenia, ewentualne miejsce, w klorym doszlo do zda|z.enia, listq ewentualnych Swiadk6w zdazenia,
imiQ, nazwisko, adres, dane teleadresowe oraz wlasnorqczny podpis osoby zglaszajEcej protest.
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3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej w pzebiegu wybor6w, w stopniu
mogqcym mie6 wplyw na frekwencjq w wyborach bqd2 na wynik glosowania, Miejska Komisja Wyborcza,
w zale2no6ci od skali naruszei, decyduje o uniewa2nieniu wybor6w w danym Okrggu Wyborczym lub we
wszystkich Okrqgach Wyborczych ipodejmuje decyzjq co do wyznaczenia terminu przeprowadzenia
kolejnych wybor6w.

4. Wa2no6c wyborow stwierdza Miejska Komisja Wyborcza w drodze publicznego obwieszczenia na

stronie internetowej Uzgdu.

s rs.

1. W przypadku wyga6nigcia mandatu Radnego z danego okrggu w trakcie kadencji Rady sklad
osobowy Rady zostaje uzupelniony o kandydata, kt6ry uzyskal kolejno najwigkszq ilo5c glosow w okrggu
lub jeSli jest to niemo2liwe pzeprowadza sig wybory uzupelniajqce.

2. Wyborow uzupelniajqcych nie oglasza siq w pzypadku, gdy do kofica kadencji Mlodzie2owej Rady
pozostalo nie wiqcej ni2 6 miesiqcy.

s 20.

l.Miejska Komisja Wyborcza wterminie do 10dni po wyborach, na podstawie protokolow

Okrggowych Komisji Wyborczych oglasza wyniki wybor6w na stronie internetowej Uzqdu.

2. Protokol z ostatecznymi wynikami wyborow Miejska Komisja Wyborcza pzedstawia Burmistzowi
w Czerwionce-Leszczynach i Pzewodniczqcemu Rady Miejskiej.

Rozdzial6.
Postanowienia koficowe

s 21.

1. Okrggowe Komisje Wyborcze ulegajq rozwiqzaniu z chwilq ogloszenia wynik6w wybor6w do Rady.

2. Miejska Komisja Wyborcza ulega rozwiqzaniu z chwilq wyboru Pzewodniczqcego Mlodzie2owej

Rady I lub kolejnej kadencji.

3. Pierwszq sesjq wybranej Rady w Czerwionce-Leszczynach zwoluje Pzewodniczqcy Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w ciqgu 14 dni od daty ogloszenia wynik6w wybor6w. Do czasu

wylonienia nowego Przewodniczqcego Rady obrady prowadzi Pzewodniczqcy Rady ustqpujqcej

kadencji.

4.W przygadku, gdy zwolanie iprowadzenie sesji pzez Pzewodniczqcego Rady ustqpujqcej

kadencji nie jest mo2liwe, lub w pzypadku pierwszej kadencji, sesja jest zwolywana i prowadzona pzez
Pzewodniczqcego Rady Miejskiej.

s 22.

1. Zmiany ordynacji wyborczej dokonywane sq w trybie jej nadania.

2. Rada mo2e wystqpic z wnioskiem o dokonanie zmian, o kt6rych mowa w ust. 1.
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