UCIIWAŁA NRv/39/2015
RADY GMIlrY ż'ntlrzrÓw
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie powołania MłodzieżowejRady Gminy iIe|azków oraz nadania jej Statutu
Na podstawie art.5b iart.7ust 1pkt l7wustawy zdnia 8marca 1990roku osarnorządziegminnym ( tj.
Dz. z2013 roku poz 594 zpóźniejszymi zmianami) uchwalą co następuje:
MłodzieżowąRadą.
$ 1. Powofuje się MłodzieiowąRadę Gminy Że|azków Tł,łanądalej
$ 2. 1. MłodzieŻowaRada Gminy Że|azków składającasię z przedstawicieli szkół, mających swą siedzibę na
terenie Gminy Że|azków ma charakter opiniodawczy, wnioskodavtczy idoradczy wobec działań organów
samorządowychGminy Że|azków, aw szczególnościw sprawachdotyczących mtodzieĘ i mogących mieć istotne
maczenie dla nich.
Z.WodzieŻowa Rada składa się z młodzieĘ zainteresowanejpracami samorządu lokalnego i działalnością
publiczrą w gminie, wybranej w demokratycntychwyborach
3. Siedzibą MłodzieżowejRady jest Urąd Gminy w Że|azkowie,
$ 3. Nadaje się MłodzieżowejRadzie Gminy Statut w brzrnieniu stanowiącym załącnik nr 1 do niniejszej
uchwały
$ 4. Zobowiqzuje się Wójta Gminy Że|azków do zapewnienia waruŃów administracyjnychniezbędnych do
funkcj onowania Mło dzieŻowejRady.
$ 5. Wybory do MłodziezowejRady I kadencji odbędąsię w terminie do dnia 30 września2015 roku
$ 6. Wykonanie uchwaĘ powierza się Wójtowi Gminy Że|azków
$ 7. Uchwała wchodzi w Ęcie w 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego

Przewodniczący

Rady Gmilry ZcJazkóut
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Załącmik do UchwaĘ Nr V/39l2015
Rady Gminy Że|azków
z dnia 30 marca 2015 r.
Statut
Rozdział 1.
Postanowieniaogólne

"

$ 1. l. Statut określa zasady działania,cel i zadania Mtodziezowej Rady Gminy Że|azków zwanej dalej
MłodziezowąRadą oraztryb wyboru jej człoŃów.
2.NIłodzieżowa Rada działa w szczególności na podstawie art.5b ustawy zdnia 8 marca 1990roku
o samorządziegminnym(tj,Dz,U. z20|3 roku, póz 594 zpóźniejszymizmianami)
$2. l.Młodzieinwa Rada jest reprezentacjąmłodzieĘ, składającąsię z 15 Młodzieiowych Radnychuczniów klas 6 ucmiów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy
Że|azków.
Rady Młodzieżowejjest praca społecznaRadnych
2. Podstawądziałalnością
3' Radni są wybierani zgodnie z ordynacją Wyborczą do Rady Młodziezowej, stanowiącązałącmik nr i do
Statutu.
4. Kadencja Młodziezowej Rady trwa dwa lata. Czas trwania kadencji liczony jest od dnia ukonstytuowania
MłodziezowejRady.
$ 3. l. Rada Gminy Że|azków powołujeopiekunaMłodziezowej Rady na wniosek Wójta Gminy Że|azków
2. Zadaniem opiekuna MłodzieżowejRady jest wspieranie członków MłodzieżowejRady oraz koordynacja
wspóĘracy Młodziezowej Rady zUrzędemdstawianieopinii w sprawach doĘczących młodzieĄ wobec organów
administracji samorządowejGminy Że|azków
1) Inicjowanie i podejmowanie dział'afio charaherze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym,
rekreacyjnym,ekologicmym i charytatywnym.
$ 4. Głównym celem działania Młodzieżowej Rady zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym, jest
opiniowanie przez młodziezprojektów niektórych decyzji doĘczących młodzieĘ podejmowanychprzez Urząd
Gminy, Radę Gminy oraz jednostki pomocnicze gminy.
Dodatkowymi celami działaniaMłodziezowejRady są w szczególności:
1) Upowszechnianie zasad działaniasamorząduterytorialnegowśródmłodzieĘ,
2) Podejmowanie działańnarzęczzaspokajaniapotrzeb i oczekiwań mtodych mieszkańców Gminy Że|azków
3) organizacja aĘwnego uczestnictwamłodzieĘ w życiu publicmym.
$ 5. Do zadańWodzieżowej Rady naleĄ
2) Przedstawianieopinii w sprawachdotyczących młodzieĄ wobec organów administracjisamorządowejGminy
Że\azków
3) Inicjowanie i podejmowanie działan o charakterze społecznym' edukacyjnym, kulturalnym, sportowym,
rekreacyjnym,ekologicznym i charytatywnym.
Rozdział2.
organizacja MłodzieżowejRady Gminy
$ 6. 1. organem Młodziezowej Rady jest Prerydium składającesię z:
1) PrzewodniczącegoMłodzieżowejRady,
2) Dwóch wiceprzewodniczących,

Przelt.odni czący

RadvCxfgi&eJryków
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3) Seketarza,
2. Do kompetencjiPrerydium nalery:
1) Kierowanie bieiącymi sprawamiMłodzieżowejRady,
2) Prrygotowanie harmonogramuprac MłodzieżowejRady,
3) Sporządzanieprotokołówze spotkań MłodziezowejRady,
3. MłodzieżowaRada wybiera członków Prerydium spośródswoich członków.
$ 7. SpotkaniaMłodzieiowej Rady odbywają się regulamie. Spotkanie te organizuje opiekun powołanyprzez
Wójta Gminy Żetazków MłodzieżowejRady, o terminie i informuje Młodziezowych Radnych riprezentujących
danąszkołę.
Rozdział 3.
Zadania realizowane przez MłodzieżowąRadę
s 8. w kaidym roku swojego działaniaMłodzieżowaRada będzie podejmowałanastępując
e działania:
1. Prrynajmniej raz w roku zorganizujei przeprowadzidebatę młodzieĘ z Gminy zwładzamiGminy na temat
potrzeb i problemów młodychludzi mieszkającychna terenieGminy Że|azków ,
2' Będzie organizowaó przedsięwzięcia na ruecz młodzieĘ i dzieci z terenuGminy Że|azków
3. MłodzieżowaRada będzie współpracowałazRadą Gminy Że|azków poprzez m. in. uczestnictwow sesjach
Rady Gminy poświęconymsprawom młodzieĘ.

Radni *,ou",",otx]ti',ob
,,,,.y Że|azków
. $9.MłodzieŻowym Radnym moŻe zostać osoba uczęszczającado szkoĘ, znajdującejsię na terenie Gmrny
Żelazków i będąca mieszkańcem Gminy' musi być uczniem co naimniei 6 klasy ''t-oti poj.tawowej.
$ 10. MłodzieŻowyRadny ma prawo:
1) Zgłaszaćpostulatyi inicjatywy,
2)Uryskać kazdą informacjędotyczącąprac MłodzieżowejRady,
3)Proponowaćtematyisprawy do dyskusji,które uwaza zaspoł'eczniepilne iuzasadnione,mvł'aszczate,
które
wynikają z postulatów MłodzieżowejRady,
4) Uczestnicryć w cyklicznych spotkaniach z władzamiGminy,
$ 11. MłodzieŻowyRadny ma obowiązek:
1) PrzestrzegaćStatutu
2) Uczestniczyć w realizacji celów MłodziezowejRady'
3) Brać czyff|y udziałw spotkaniachMłodziezowej Rady,
4) Informowaćswoich wyborców o działalności
MłodzieŹowejRady,
5) Utrrymywaó stĄ kontakt zmłodzieŻąwgminie,
6) Przedstawiaćwnioski swoich wyborców na sesjachMłodziezowejRady
7)PrzedłoĘć usprawiedliwienia Prerydium Rady wrazie nieobecnościna spotkaniu MtodzieŻowej Rady
w terminie nie dfuiszym nii 14 dni.
s 12. l.Kadencja Mtodziezowego Radnego moze być skrócona, jeŻe|iniewywiązuje się on ze swoich
obowiązków i nie przestrzegaStatutuMłodzieżowejRady. MłodziezowegoRadnego odwołujeMiodziezowa Rada
Gminy na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezydium lub minimum s tr,tłódzieŹowychRadnych nlykłą
większościągłosówprzy obecnościponad połowyskładuRady ( kworum).
Z,MłodzieŻowyRadny ma prawo do rezygnacji z mandatuw kazdym czasie.
Wyborczej, stanowiącej
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Rozdział 5.
Sesje MłodzieżowejRady Gminy Że|azków
swoich zadań,nie rzadziejjednak niŹ
$ 13. Rada odbywa sesjew liczbie niezbędnejdo wypełniania
Raz na kwartał.
Rady ustalającprojekt porządku obrad oraz
$ 14. l. Sesje organizuje i zwołujePrzewodniczący Wodzieżowej
ich miejsce,dzień i godzinę.
2. o sesji powiadamiasię Radnych przesyłającindywidualne zawiadomieniaoraz niezbędne
materiaĘ zwięane z przedmiotemsesji.
na
3. o sesji powiadamia się Wójta Gminy Że\azków,PrzewodniczącegoRady Gminy Że|azków, co najmniej
Ę dzień przed sesją Rady.
4. Sesja możemieć charakteruroczysty' więać się z obchodami świątorazwdarzeil
ważnychz punktu widzenia historii.
i przedmiot obrad Przewodniczący Młodzieżowej
$ 15. Sesje Młodziezowej Rady są jawne. Miejsce, termin
Rad} podaje do publicmej wiadomości-,w sposób tvtyczapwo przyiętyna minimum tydziefi przed sesją'
MłodzieŹowejRady zaaprobatąPrerydium.
$ 16. Listę gościzaproszonychna sesjęustalaPrzewodniczący
jej obrady Przewodniczący MłodzieżowejRady, aw raziejego nieobecności
s 17. 1. Sesję otwiera i prowadzi
go w obradachjeden z Wiceprzewodniczących.
zastąpienia
lub ódy zachoazipotrzeba
2. olwarcie sesji następujepo wypowiedzeniu przezPrzewodniczącegomłodzieżowejRady formuły
,,Otwieram ....... ( Numer kolejny sesji)sesjęMłodzieżowejRady Gminy Że|azków,,.
_
8 Radnych .
$ 18. Rada podejmujeuchwaływ obecnościkworum, co najmniej
Radnychstwierdza
$ 19. l. Na początkusesjiPrzewodniczącyna podstawielisty obecności
kworum, a w razie jego braku, moŻewymaczyć nowy termin sesji i zamknąćobrady,
polecającjednocześnieodnotowaniew protokole przycryn,w mti4zku, z którymi sesjasię
nie odbyła.
2. Przewodniczący przedstawia Młodzieiowej Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz prryjmuje
wnioski do zaproponowanegoporządkuobrad.
3. W każdymmomencie sesji Przewodniczącyudziela głosudla zg}oszeniawniosku o
charaklerzeformalnym. Przedmiotemwniosku o charakterzeformalnym mogą być
w szczególnościsprawy:
l) Odroczeniadyskusji,
2)Zakoirczenia dyskusji i prrystąpieniado podjęciauchwaĘ,
3) ZamknięcialiĘ mówców,
4) Stwierdzeniakworum,
5) Naruszenia Statutuw toku prac Rady,
6) Przerwy w obradach.
4. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterzeformalnym pod głosowanie. MłodzieżowaRada podejmuje
uchwałęw sprawie wniosku formalnego ruy?Jąwiększościągtosów w głosowaniujawnym.
przez Radę porządku'
s 20. 1. Przewodniczącyprowadzi obrady wedfug uchwalonego
2.W uzasadnionychprzypadkachPrzewodniczący moie, zazgodą Rady, dokonywaćzmian
w kolejnościrea|izacjijego poszczególnych punktów.

zgł.Ęx*ffi'rł#.'
Radnymwedfugkolejności'
udzielagłosu
3.Przewodniczący
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prrypadkach Przewodniczącymoze udzielić głosupoza kolejnością.
4. PrzewodniczącymożeudzielićgłosuosobieniebędącejRadnym.
5. Listę mówców prowadzi SekretarzRady.
$ 21. l. Przewodniczący czuwanad sprawnymprzebiegiemi zachowaniemwłaściwego
porz4dku
obrad odnośniewystąpieńRadnych i innych osób na sesji.
2. Przewodniczący może czynić uwagi doĘczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na sesji.
W uzasadnionychprrypadkachma prawo odebraćgłos,polecającodnotowanietego faktu w proiokóie sesji.
3. Przewodniczący moŻenakazać opuszczeniesali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem
lub wystąpieniemzakłócająporządekbądŹuchybiająpowadze sesji Rady'
$22. l. W prrypadku obrad kazdej sesji, zwyjątkiem sesji uroczysĘch, wporządku obrad przewiduje się
zgłoszenieinterpelacjiprzez Radnych.
2. Radni składająinterpelacjew sprawacho zasadniczymmaczeniu. Adresatem interpelacji
jest Prerydium Rady. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycmego będącego ich
przedmiotemoraz wynikaj ącez tegopytania. W miarę mozliwościczłonkowiePrezydirlm udzielają ojpo*i.o'i
na interpelacjew czasiesesji,a gdy nie jest to mozliwe - odpowiadająpisemnie.
3. Radni, za pośrednictwemPrzewodniczącegoMłodzieżowejRady, mogą zgłaszaówładzomgminy pytania
lub pomysĘ doĘczącefunkcjonowanialokalnego samorządu.
4. W porządku obrad kuŻdej.sesji,zwyjątkiem urocrystych, przewiduje się również wolne głosy izapytania,
składaneprzez młodzieżGminy Żelazków.
s 23. l. Zinicjatywąpodjęcia uchwały(inicjatywa uchwałodawcza)mogąwystępować:Przewodniczący
MłodzieżowejRady, Prezydium bądźgrupa"co najmniej pięciu Radnych.
2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczejmogą występowaćdo podmiotów
wymienionych w ust. l samorządyuczniowskie szkół podstawowychi gimnazjalnych oraz
organizacjemłodzieżowedziałającena terenieGminy Że|azków
s24. 1. Wnioski wsprawie podjęciauchwaĘ przezMłodzieiową Radę, atakze projektyuchwałprzedstawia
Radzie wraz z uzasadnieniemwnioskodawca lub osobaprzez niego wskazana.
2. Jeśliinicjatywa podjęcia uchwaĘ lub konkretny projekt zostĄ zgłoszonew trakcie obrad sesji' Rada może
przystąpićdo jego uchwaleniabądźodesłaćgo do opracowaniaptzezPrerydium
3. projekt uchwaty powinien zawierać
l) datęi tytułuchwĄ,
2) podstawęprawnąuzasadniającąpodjęcieuchwały,
3) merytorycznątreść,
4) określenieorganów odpowiedzia|nychzawykonanie uchwaĘ oraz
sprawującychnadzór nad ich wykonaniem,
5) termin wejściaw Ęcie uchwĄ oraz ewentualnyczasjej obowiąrywania,
6) uzasadnienie,
7) podpis autoralub autorów projektuuchwały
8) podpis przyjpującego uchwałę
$ 25. l. UchwĄ opatrujesię kolejną liczbą Sesji, numeremwyruŻającymkolejnośćuchwaty,dwoma ostatnimi
cyframi roku jej podjęcia,datą.Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą Rzymskq,kolejność
podjętejuchwatyi ostatnie
cyĘ roku cyframi arabskimi.

2.UchvtĄ RadypodpisujePrzewodniczący
lub Wiceprzewodrpl,z,ryx"JsltĄc9p-o.
Ratty G;ryny21elazków

JWra,1ły
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Przewodnicrył.
3. oryginaĘ uchwałewidencjonujeSekretarzRady.
s 26. l. W sytuacjach,kiedy nie ma określonego
trybugłosowania,
Rada podejmujeuchwałę
w głosowaniujawnym mvy|.Jąwiększością
głosów w obecnościkworum.
2. Głosowanietajne zarządzasięw prrypadku głosowaniaw sprawachpersonalnych
tj.
wyboru bądźodwołaniaCzłoŃów Prerydium,
3.Młodzieżowa Rada moze wkazdej sytuacji postanowić oprzeprowadzeniu
tajnego głosowania nvykłą
większością
głosów.
głosów oznacza,Że,,za,,projektem
$ 27. 1' ZwyVJawiększość
opowiedziałosię więcejRadnych
''przeciw''
niz
projektowi uchwaĘ. Głosy wstrzymującesię nie wpływająna wynik
głosowania.
2.Bemtzg|ędnawiększość
głosów oT|acza'zena prawomocnieobradującejsesjiwięcejniż

połowaustawowegoskładuMłodzieżowejRady opowiedział
a się ,,za,,projektemuchwaĘ.
s 28. 1. W głosowaniujawnym Radni głosująprzezpodniesienie ręki. Zagłosy oddaneuznaje się
głosy,,za,,,''przeciw'' otaz,, wstrzymującesię''.
2. W głosowaniutajnym Radni głosująkartami opatrzonymipieczęcią
Rady. Za głosy
oddaneumaje się karty, na których Radni głosowaliw sposób zgodnyz
ustalonymi
zasadami.
3. Głosowaniew trybie tajnym przeprowadzapowołanana sesji spośród
Radnych komisja skrutacyjna.
4. Wyniki głosowaniaodnotowujesię w protokolesesji.
$29.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Młodzieżowej Rady końcry sesję wypowiadając
formułę:',Zamykam sesjęMłodziezowejRady Gminy ŻebLiów,,.
s 30. l. ZkuŻdej sesji SekretarzRady sporządzaprotokół,będącyurzędowymzapisem przebiegu
obrad i podejmowanychprzezRadę rozstrrygnięć.Do protokołudołączasię
listę
obecnościoraz teksty podjętych przezRadę uchwałi ńożonychinterpelacji.
Protokołyz
sesji są udostępnianedo wglądu.

2. Protokół zkaŻdej sesji udostępniasię do wglądu i ewentualnychuzupełnień
na następnej
sesji. Wnioski w sprawachpoprawek i uzupełnieńprotokołuskładasię
PrzewodniczącemuRady. Radni, których wnioski nie zostaty uwzględnione
mogą przedstawićje na sesji do
rozstrzygnięciaRady.
$ 31. Całądokumentacjęi korespondencjęRady przechowujesię w Urzędzie Gminy w Że|azkowie
$ 32. MłodzieżowaRada Gminy do realizacji swych zadańmoże angtiowaćosoby spozajej składu
nazasadzie
dobrowolności.
osoby takie nie mająprawagtosupoiczas głosowań.

$ 33. Sprawy, których
w następnejkadencji.

i"fou.o'^,"
"".,".*l"i,,f
nie udało się zakoflcryć w czasie trwania kadencji powinny

być kontynuowane

s 34. l. Zmiany Statutudokonywanesą w trybie jego nadania.
2.Młodzieiowa Rada moze wnioskowaćo dokonanie zmianw Statucie

Załącznik
Nr 1 do StatutuMłodziezowej
Rady GminyŻe|azkow
oRDYNACJA WYBORqpA

r-rzc\t'o.intcz.Acv
Raciy Q4lipry'fdizków
,f(J-Ąi.4-.'l
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$ 1. ordynacja Wyborcza, zwanadalej ordynacją okreśIazasadyi Ęb wyboru Radnych do Młodzieżowej
Rady Gminy Że|azkow.
$ 2. l. Radnym moze zostaćktŻdy uczeńklas VI szkół podstawowychlub gimnazjum mającychsiedzibę na
terenieGminy Że|azków oraz jednocześnie
zamieszkaĘ naterenieGminy Że|azków tj. posiadającybierne
prawo
wyborcze do MłodzieżowejRady Gminy'
2. Crynne prawo wyborcze prrysługujeucmiom uczęszczającymdo klas IV-VI szkół podstawowych
i gimnazjów mającychswą siedzibę na terenieGminy Że|azków.
3. Wybory radnych przeprowadzonesą na terenieGminy Że|azków
4. Wybory są tajne,równe, bezpośrednie
i powszechne
5. W szkołachpowoływanesąprzez Wójta Gminy Żelazków Szkolne Komisje Wyborcze, składającesię
z 3 uczniów oraz jednego nauc4lciela ' Ich zadaniemjest organizacja wyborów, w tym przygotowanie
miejscado
głosowania,przeprowadzeniegłosowania,z|iczenie głosów oraz podanie do publicznej wiadomościwyników
głosowania.
6. Radnymi zostająuczniowie,którzy otrrymują największąliczbę głosów.
7. Wybór uzupełniającydo MłodzieŻowejRady przeprowadzasamorząduczniowski szkoĘ,
w której mandatRadnegolvygasa.
$ 3. Poszczególnym szkołomprzysługujenastępującaliczba mandatów:
1. SzkołaPodstawowaim. Ks. Jana Twardowskiego w Goliszewie - 1 mandat
2. SzkołaPodstawowaim. Armii KĘowej w Skarszewie- l mandat
3. SzkołaPodstawowaw ZespoleSzkół w Że|azkowie_ 1 mandat
4. SzkołaPodstawowaw Zespole Szkół w Russowie - 1 mandat
5. SzkołaPodstawowaw Dębem - 1 mandat
6. Niepubliczra SzkołaPodstawowaw Biematkach - 1 mandat
7. Gimnazjum w Zespole Szkół w Russowie _ 4 mandaty
8. Gimnazjum w Biernatkach- 3 mandaty
9. Gimnazjum w Dębem _2 mandaĘ
$ 4. Wybory przeprowadzasię we wrześniuroku kalendarzowego'w którym końcry się kadencja
młodziezowejRady zVm, ie vryboryuzupełniająceprzeprowadzasię w terminachokreślonychw

$ 7.

$ 5. Informacjez podaniemnazwisk osób wybranych do MłodzieżowejRady Gminy Szkolna Komisja
Wyborcza przesyłaWójtowi Gminy Że|azków w terminie do trzech dni od daty wyborów.
$ 6. WygaśnięciemandatuczłonkaMłodziezowej Rady następujewskutek:
|) Zrzeczenie się mandatu
2) odwołania z MłodzieŻowejRady Gminy
3) Zakończenia edukacji w szkole na terenieGminy Że|azkow
4) Z akończenia kadencji
rd: 5A7 74 136- l 57c- 4F BA-8EB 8-BB 268008D242. projekr strona l
s 7. l. w prrypadku wygaśnięciamandatuprzeprowadzasię zgodnie z $ 2 wybory uzupełniającedo
Młodzieiowej Rady w terminie nie dłuzsrymniŹ 30 dni

Przcrr'odnicz4cy
Rady Ęrlp.Zł]azków
^'J&ef l,eśny
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2. Wyborów uzupełniającychnie przeprowadza
się w prrypadku, gdy od daty wygaśnięcia
wyborów zwykĘch
upĘnęłobymniej niz 90 dni.
$ 8. Zmiany w ordynacji przeprowadzasię w
Ębie właściwymdo jej uchwalenia.

Przclvqdniczący
Rady Ę$prlkpzków

r

Jódef Leśny
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