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          Druk Nr 11/XXVI
            

      
 

UCHWAŁA NR …………. 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia ……….. sierpnia 2016 r. 
 
 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie  
oraz nadania jej statutu 

 
 
 

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się co następuje: 
 

 
§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Gryfinie, mającą charakter 

konsultacyjny. 
 
§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gryfinie stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
 

  PRZEWODNICZĄCA RADY 

  Elżbieta Kasprzyk 
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UZASADNIENIE 

 Celem powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie jest stworzenie 

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przestrzeni dla społecznej aktywności 

uczniów. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej ma na celu kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności obywatelskiej poprzez promowanie samorządności wśród młodzieży, 

włączenie jej do współpracy z organami samorządu lokalnego, reprezentowanie postaw 

i potrzeb środowiska wobec władz w sprawach dotyczących młodzieży. Rada będzie mieć 

charakter konsultacyjny. 

  

 

 Sporządziła: 

 Barbara Lefik-Żarczyńska 
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             Załącznik do   
                   Uchwały Nr …………… 

 Rady Miejskiej w Gryfinie   
       z dnia ….. sierpnia 2016 r. 

 
 
 

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

 

Postanowienia ogólne 

 § 1. 1. Statut określa zasady działania, cele i zadania oraz tryb wyboru członków 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie, zwanej dalej „Radą”. 

 2. Określenia użyte w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oznaczają: 

1) Statut - Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie; 

2) Rada - Młodzieżowa Rada Miejska w Gryfinie; 

3) Przewodniczący - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie; 

4) Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie; 

5) Komisja - Komisje Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie. 

 3. Rada jest reprezentacją młodzieży - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

z terenu gminy Gryfino, w których funkcjonuje samorząd uczniowski, z wyłączeniem szkół 

dla dorosłych. 

 4. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna członków Rady wybieranych zgodnie 

ze Statutem. Członkowie Rady za pełnienie swojej funkcji nie pobierają wynagrodzenia. 

 

 § 2. 1. Rada ma charakter konsultacyjny i zajmuje się sprawami dotyczącymi gminy 

Gryfino. 

 2. Kadencja Rady trwa 2 lata i liczona jest od dnia wyborów.  

 3. Sesje Rady odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub w innymi 

miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego. 

 4. Członkowstwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w organach samorządu 

terytorialnego. 

 

 § 3. Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z wyodrębnionej dla 

potrzeb działalności Rady części budżetu Gminy Gryfino. 
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Cele i zadania 

 § 4. Celem działania Rady jest w szczególności: 

1) upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży; 

2) inicjowanie, wspierania i koordynowanie działalności młodzieży; 

3) aktywizacja samorządów uczniowskich i młodzieży; 

4) kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych; 

5) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz pozarządowych; 

6) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia; 

7) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego; 

8) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; 

9) możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy istotne dla 

środowiska młodzieżowego. 

 

 § 5. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) uchwalenie programu działania; 

2) proponowanie zmian do Statutu; 

3) powoływanie Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących; 

4) podejmowanie uchwał i stanowisk w sprawach działalności statutowej Rady; 

5) wspomaganie idei młodzieżowych w gminie Gryfino; 

6) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi, szczególnie w zakresie nauki, 

kultury i sportu; 

7) poszerzanie udziału młodzieży w życiu społecznym gminy Gryfino; 

8) proponowanie rozwiązań problemów dotyczących młodzieży i współudział w ich 

realizacji; 

9) współpraca z samorządami uczniowskimi z terenu gminy Gryfino oraz innymi 

młodzieżowymi radami; 

10) propagowanie znajomości przepisów prawnych dotyczących młodzieży; 

11)  opiniowanie aktów prawnych dotyczących młodzieży; 

12) zgłaszanie wniosków do władz samorządowych i innych instytucji publicznych  

i pozarządowych; 

13) współpraca z władzami samorządowymi, oświatowymi, oraz organizacjami społecznymi 

w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży; 

14) reprezentowanie Gminy Gryfino w spotkaniach młodzieżowych rad; 
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15) prowadzenie działalności informacyjnej. 

 

Koordynator i Opiekun 

 § 6. 1. Rada Miejska w Gryfinie wyznacza spośród radnych dwóch opiekunów do 

współpracy Rady Miejskiej w Gryfinie z Radą. 

 2. Wyznaczony opiekun uczestniczy w posiedzeniach  Rady i Komisji bez prawa głosu. 

 3. Opiekun pełni rolę łącznika pomiędzy Radą Miejską w Gryfinie a Radą.  

 4. Rada Miejska w  Gryfinie, co najmniej raz w roku wysłucha informacji o pracach Rady, 

przedstawionej przez jej Przewodniczącego. 

 

 § 7. W każdym okręgu wyborczym dyrektor szkoły wyznacza koordynatora do kontaktu  

z Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie oraz do merytorycznej opieki nad swoimi 

reprezentantami w Radzie. 

 

 § 8. Obsługę administracyjno-techniczną zapewnia Referat Spraw Społecznych  

w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. 

 

Zasady i tryb wyboru członków Rady 

 § 9. 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

powołuje Gminną Komisję Wyborczą i określa jej skład. 

 2. Gminna Komisja Wyborcza składa się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy  

w Gryfinie oraz koordynatorów, o których mowa w § 7. 

 3. Do kompetencji Gminnej Komisji Wyborczej należy w szczególności: 

1) utworzenie kalendarza wyborczego; 

2) wyznaczenie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 

3) opracowanie druków zgłoszenia dla kandydatów do Rady; 

4) ustalenia wzoru karty do głosowania; 

5) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów; 

6) ogłoszenie ich wyników. 

  

 § 10. 1. Gmina Gryfino dzieli się na Okręgi Wyborcze, którymi są następujące szkoły 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 

1) Okręg Nr 1 – Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie w Zespole Szkół w Gryfinie; 

2) Okręg Nr 2 – Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
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w Gryfinie; 

3) Okręg Nr 3 – Gimnazjum w Chwarstnicy w Zespole Szkół w Chwarstnicy; 

4) Okręg Nr 4 – Gimnazjum w Gardnie w Zespole Szkół w Gardnie; 

5) Okręg Nr 5 – I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Gryfinie; 

6) Okręg Nr 6 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

 2. Za organizację wyborów w danym okręgu odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza 

powoływana przez Dyrektora danej placówki. 

 3. Siedziby Okręgowych Komisji Wyborczych oraz ilość mandatów przypadających na 

dany okręg określi Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. 

 4. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się od 3 do 5 osób w zależności od potrzeb Okręgu 

Wyborczego, która ze swojego składu wybiera Przewodniczącego. 

 5. Członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nie może być kandydat na radnego. 

 

 § 11. 1. Rada składa się z 21 członków, którzy są przedstawicielami uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Gryfino, w których funkcjonuje 

samorząd uczniowski. Wybierana osoba do Rady nie może być karana wyrokiem sądowym 

oraz zawieszona w prawach ucznia. 

 2. Pierwsze wybory do Rady zarządza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino po podjęciu 

przez Radę Miejską uchwały o jej powołaniu. Kolejne wybory do Rady zarządza Burmistrz 

Miasta i Gminy Gryfino nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Rady. 

 3. Wybory do Rady są powszechne, tajne, równe i bezpośrednie.  

 4. Każdy uczeń szkoły chcący zostać kandydatem na radnego składa do Dyrektora szkoły 

pisemne zgłoszenie, którego wzór określi Gminna Komisja Wyborcza.  

 5. Dyrektor placówki przekazuje zweryfikowaną listę kandydatów do Gminnej Komisji 

Wyborczej. 

 6. Na podstawie przekazanych zgłoszeń Gminna Komisja Wyborcza sporządza 

obwieszczenie o kandydatach. 

 

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

Wyborczy.  

 2. Ustalenie  spisu osób uprawnionych do głosowania należy do zadań Okręgowej Komisji 

Wyborczej. 

 3. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów. 
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 § 13. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem podania do publicznej wiadomości 

przez Gminną Komisję Wyborczą obwieszczenia o kandydatach. 

 2. Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zabronione. Sytuacje sporne rozstrzyga 

Gminna Komisja Wyborcza. 

 

 § 14. 1. Głosowanie odbywa się w wyznaczonym miejscu w siedzibie Okręgowej Komisji 

Wyborczej. 

 2. W miejscu wyborczym znajdują się: obwieszczenie o kandydatach, instrukcja do 

głosowania, spis osób uprawnionych do głosowania, urna wyborcza. 

 3. Urna wyborcza winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią 

szkoły. 

 4. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Okręgu Wyborczym zabronione jest 

wynoszenie urny poza miejsce wyborcze. 

 

 § 15. 1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą karty do głosowania, których wzór 

określi Gminna Komisja Wyborcza. 

 2. Karty, o których mowa w ust. 1, wydawane są przez Okręgową Komisję Wyborczą za 

pokwitowaniem na podstawie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości. 

 3. Po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza w dwóch 

egzemplarzach protokół. 

 4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazywany jest do Gminnej Komisji 

Wyborczej oraz wywieszany w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej. 

 5. Mandaty przypadające w danym okręgu wyborczym uzyskują kandydaci w kolejności 

wynikającej z otrzymanej liczby głosów.  

 6. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwóch lub 

więcej kandydatów w danym okręgu wyborczym, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie 

przeprowadzone przez Okręgową Komisję Wyborczą. 

 

Radni 

 § 16. Radny ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do organów Rady; 



 

 8

2) zgłaszać wnioski, postulaty, inicjatywy związane z funkcjonowaniem gminy, poprzez 

Przewodniczącego do Rady Miejskiej w Gryfinie, w szczególności w sprawach dotyczących 

młodzieży; 

3) składać interpelacje i zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady; 

4) zgłaszać propozycje tematów i spraw do dyskusji, które uważają za społecznie pilne  

i uzasadnione, zwłaszcza te które wynikają z postulatów młodzieży z terenu gminy Gryfino; 

5) uczestniczyć  w pracach Komisji; 

6) uzyskiwać informacje o działalności Rady; 

7) wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji Rady o kwestie priorytetowe  

i społecznie uzasadnione oraz wynikające z postulatów młodzieży szkolnej. 

 

 § 17. Radny ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień wynikających ze Statutu, 

2) uczestniczyć w realizacji celów Rady; 

3) uczestniczyć w sesjach Rady; 

4) informować swoich wyborców o działalności Rady; 

5) przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach Rady; 

6) powiadamiać o zmianie miejsca zamieszkania  oraz nauki Przewodniczącego Rady; 

7) godnie reprezentować młodzież z terenu gminy Gryfino.  

 

 § 18. 1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji; 

2) zaprzestania świadczenia obowiązku szkolnego w danym okręgu wyborczym; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego 

orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka 

poprawczego. 

 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 mandat obejmuje kolejny kandydat, który 

uzyskał największą liczbę głosów w okręgu. W przypadku wyczerpania listy kandydatów 

przeprowadza się wybory uzupełniające. W przypadku równej liczby głosów o wyborze 

decyduje losowanie. 

 

Komisje Rady 

 § 19. 1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań Rada może powoływać stałe lub 

doraźne Komisje. 
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 2. W uchwale o powołaniu Komisji Rada określa przedmiot jej działania oraz skład 

osobowy. 

 3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych Komisji przez Radę; 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 

3) nadzór nad wykonaniem uchwał Rady; 

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę. 

 

Sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej 

 § 20. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego. 

 2. Sesje zwoływane są według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 3. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Gminna Komisja Wyborcza, a prowadzi ją 

Radny najstarszy wiekiem. 

 4. Rada ustala plan pracy na rok następny najpóźniej do 31 grudnia bieżącego roku. 

 5. Plan pracy Rady może zostać zmieniony uchwałą Rady. Wniosek o zmianę, planu pracy 

Rady może wnieść Przewodniczący albo grupa radnych licząca co najmniej 1/3 statutowego 

składu Rady.  

 6. Plan pracy w pierwszym roku funkcjonowania Rada ustala nie później niż po upływie  

6 tygodni od daty pierwszej sesji Rady po wyborach.  

 7. Terminy sesji Przewodniczący ustala z Referatem Spraw Społecznych. Sesje odbywają 

się poprzez stwierdzenia quorum. 

 

 § 21. 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. 

 2. Członkowie Rady mogą głosować tajnie i jawnie. Głosowanie jawne odbywa się 

poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu tajnym Radni głosują na kartkach opatrzonych 

pieczątką Gminy. 

 

 § 22. Sesje Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady 

podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Działalność konsultacyjna Rady 

 § 23. 1. Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej w Gryfinie oraz Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Gryfino opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania 

samorządu lokalnego, w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży. 
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 2. Opinie, w sprawach określonych w ust 1. Rada może wydawać z własnej inicjatywy  

w formie przyjętego przez Radę stanowiska. 

 3. Z inicjatywą wydania opinii w określonej sprawie może wystąpić do Rady młodzież  

z terenu Gminy Gryfino. 

 4. Radni otrzymują przed każdą sesją Rady Miejskiej w Gryfinie elektronicznie projekt 

porządku obrad. 

 

Postanowienia końcowe 

 § 24. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być 

kontynuowane w następnej kadencji. 

 
 § 25. 1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego uchwalenia. 

 2. Rada może wnioskować o dokonanie zmian w Statucie. 


