
 

 

UCHWAŁA Nr 315/XXIX/2013 

RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin 

Na podstawie art. 5b, art. 7 ust. 1 pkt 17 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1  oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Radzyminie uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Radzymin i nadaje jej statut stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr inż. Marek Brodziak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 7807



Załącznik 

do Uchwały Nr 315/XXIX/2013 

Rady Miejskiej w Radzyminie 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

 

 

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY RADZYMIN  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Statut określa cele, zadania i zasady działania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin, zwanej dalej 

„Radą Młodzieżową”.  

§ 2. Rada Młodzieżowa jest reprezentacją młodzieży z Gminy i Miasta Radzymin.  

§ 3. Rada Młodzieżowa w swoich działaniach jest apolityczna.  

§ 4. Rada Młodzieżowa może zawierać porozumienia o współpracy z organizacjami młodzieżowymi, 

jednostkami samorządowymi i innymi podmiotami.  

§ 5. Podstawą prawną działania Rady Młodzieżowej jest uchwała Rady Miejskiej w Radzyminie.  

§ 6. Wybory do Rady Młodzieżowej odbywają się na podstawie zasad wyborczych zawartych w niniejszym 

Statucie i obowiązujących przepisach prawa.  

§ 7. Rada Młodzieżowa jest organem konsultacyjnym.  

§ 8. Kadencja Rady Młodzieżowej trwa 2  lata.  

§ 9. Rada Młodzieżowa liczy 21 członków.  

§ 10. Rada Młodzieżowa posiada pieczęć okrągłą opatrzoną napisem na obręczy „Młodzieżowa Rada 

Gminy Radzymin”, z herbem Radzymina w środku.  

§ 11. Rada Młodzieżowa obraduje na posiedzeniach:  

1) zwyczajnych;  

2) specjalnych. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Rady Młodzieżowej  

§ 12. Cele działania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin:  

1) działania konsultacyjne w stosunku do Rady Miejskiej w Radzyminie;  

2) kształtowanie młodzieżowych elit społecznych i kulturalnych;  

3) działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami społecznymi, politycznymi, 

kulturalnymi i edukacyjnymi;  

4) zgłaszanie wniosków i opinii aktów prawnych dotyczących szeroko pojętych spraw młodzieży;  

5) umożliwianie młodzieży aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i edukacyjnym miasta 

i gminy Radzymin;  

6) prowadzenie działalności informacyjnej. 

§ 13. Rada Młodzieżowa realizuje swoje cele poprzez:  

1) współpracę z Radą Miejską w Radzyminie, uczestnicząc w posiedzeniach Rady Miejskiej w Radzyminie 

i obradach komisji Rady Miejskiej w Radzyminie, z głosem konsultacyjnym;  

2) reprezentowanie środowisk młodzieżowych wobec władz i administracji szkolnej;  

3) współpracę z samorządami uczniowskimi szkół oraz organizacjami młodzieżowymi;  
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4) organizowanie spotkań młodzieży z przedstawicielami organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych 

i edukacyjnych;  

5) organizowanie różnorodnych tematycznie kursów i dyskusji dla młodzieży;  

6) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla młodzieży. 

§ 14. Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z:  

1) dotacji z budżetu Gminy Radzymin;  

2) darowizn. 

Rozdział 3. 

Zasady działania Rady Młodzieżowej  

§ 15. Na pierwszym posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie, 

a w następnych kadencjach przez Przewodniczącego ustępującej Rady Młodzieżowej, członkowie Rady 

Młodzieżowej składają ślubowanie.  

§ 16. 1. Ślubowanie odbywa się w następujący sposób:  

1) po odczytaniu przez prowadzącego roty: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki 

wobec młodzieży oraz czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statutu”, wyczytani kolejno członkowie Rady 

Młodzieżowej wstają i wypowiadają słowo: „Ślubuję”;  

2) ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”. 

2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. 

§ 17. Sprawy będące przedmiotem obrad, Rada Młodzieżowa rozstrzyga w drodze uchwał.  

§ 18. Rada Młodzieżowa powołuje:  

1) Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin w składzie:  

a) Przewodniczący,  

b) dwóch Wiceprzewodniczących,  

c) Sekretarz,  

d) Skarbnik; 

2) Komisję Rewizyjną Rady Młodzieżowej;  

3) Komisje problemowe Rady Młodzieżowej. 

§ 19. Członków Prezydium Rada Młodzieżowa wybiera bezwzględną większością głosów w głosowaniu 

tajnym.  

§ 20. 1. W celu stałego kontrolowania całokształtu działalności Rady Młodzieżowej, Rada powołuje 

Komisję Rewizyjną.  

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 5  członków Rady Młodzieżowej.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez członków Rady Młodzieżowej w głosowaniu tajnym.  

4. Komisja Rewizyjna działa według własnego planu pracy, kontrolując przy tym przestrzeganie Statutu.  

5. Komisja Rewizyjna opiniuje działania członków Rady Młodzieżowej.  

6. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród członków Komisji, 

w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

§ 21. 1. Rada Młodzieżowa powołuje Komisje problemowe.  

2. Rodzaje Komisji, ich skład osobowy oraz zakres działania Komisji określa uchwała Rady Młodzieżowej.  

3. Komisje ze swego grona wybierają przewodniczącego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów.  
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4. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

§ 22. Do zadań Komisji w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności:  

1) inicjowanie tematyki prac Rady Młodzieżowej;  

2) opiniowanie projektów uchwał Rady Młodzieżowej;  

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;  

4) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę Młodzieżową, inne komisje i podmioty 

zewnętrzne, np. Radę Miejską w Radzyminie;  

5) analizowanie istotnych problemów mających znaczenie dla młodzieży miasta i Gminy Radzymin. 

Rozdział 4. 

Członkowie Młodzieżowej Rady  

§ 23. Członkiem Rady Młodzieżowej może być osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła 21 lat. 

Jeżeli w czasie trwania kadencji członek ukończy 21 lat, to pełni ten mandat do zakończenia kadencji.  

§ 24. Członek Rady Młodzieżowej jest zobowiązany do czynnego udziału w pracach Rady Młodzieżowej.  

§ 25. Członek Rady Młodzieżowej potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach Komisji podpisem 

na liście obecności.  

§ 26. W razie nie wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Młodzieżowej lub posiedzeniu Komisji, członek 

Rady Młodzieżowej jest zobowiązany do usprawiedliwienia nieobecności, składając pisemne wyjaśnienie 

Przewodniczącemu Rady Młodzieżowej, najpóźniej na 3  dni przed terminem następnego posiedzenia Rady 

Młodzieżowej.  

§ 27. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Rady Młodzieżowej lub 

posiedzeniach Komisji, Przewodniczący Rady Młodzieżowej może odebrać członkowi Rady Młodzieżowej 

mandat. Wówczas mandat przechodzi na osobę, która w wyborach uzyskała kolejne miejsce w danym okręgu 

wyborczym.  

§ 28. Członek Rady Młodzieżowej utrzymuje stałą więź z młodzieżą Gminy Radzymin, przyjmuje jej 

wnioski, postulaty i uwagi.  

§ 29. Członkostwo w Radzie Młodzieżowej wygasa w skutek:  

1) upłynięcia kadencji;  

2) wystąpienia z Rady;  

3) odebrania mandatu;  

4) skazania przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;  

5) śmierci członka. 

Rozdział 5. 

Organizacja wyborów do Rady Młodzieżowej  

§ 30. 1. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieżowej przysługuje wszystkim mieszkańcom 

Gminy Radzymin w wieku od 13 do 19 lat.  

2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Młodzieżowej przysługuje wszystkim mieszkańcom Gminy 

Radzymin w wieku od 15 do 19 lat. 

§ 31. Wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.  

§ 32. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin, która jest organem 

właściwym do przygotowania, organizacji i przeprowadzenia wyborów.  

§ 33. 1. Wybory do Rady Młodzieżowej zarządza Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie.  

2. Kolejne wybory do Rady Młodzieżowej zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji 

Rady Młodzieżowej. 
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§ 34. Osoba będąca członkiem Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin nie może 

kandydować w wyborach do Rady Młodzieżowej.  

§ 35. 1. Do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin stosuje się okręgi 

wyborcze obowiązujące w wyborach do Rady Miejskiej w Radzyminie.  

2. Wybory do Rady Młodzieżowej w okręgach wyborczych przeprowadza Komisja Wyborcza 

Młodzieżowej Rady Gminy, wskazując miejsce i czas wyborów.  

3. Dla ważności wyborów w danym okręgu wyborczym wymagana jest frekwencja co najmniej 20 osób. 

W przypadku braku frekwencji Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin wyznacza nowy 

termin wyborów. 

§ 36. 1. W skład Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin wchodzą:  

1) radny Rady Miejskiej w Radzyminie wskazany przez Radę Miejską;  

2) pracownik Urzędu Miejskiego wskazany przez Burmistrza Radzymina;  

3) 4 osoby wskazane przez Grupę Inicjatywną w wyborach do Rady Młodzieżowej, a po zakończeniu kadencji 

- 3 osoby wskazane przez Radę Młodzieżową, posiadające przy tym prawa wyborcze do tej Rady. 

2. Do zadań Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin należy:  

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;  

2) ustalenie trybu wyborów;  

3) współpraca z Radą Miejską w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów;  

4) ustalenie zbiorczych wyników głosowania;  

5) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Kandydatów na członków Rady Młodzieżowej mogą zgłaszać:  

1) samorządy szkolne;  

2) inne organizacje działające w szkole;  

3) stowarzyszenia;  

4) kandydat może zgłosić się sam. 

4. Kandydata na członka Rady Młodzieżowej zgłasza się do Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy 

co najmniej na 7  dni przed terminem wyborów.  

5. Zgłaszając kandydata na członka Rady Młodzieżowej należy podać jego imię i nazwisko, wiek, adres 

zamieszkania, PESEL oraz pisemną zgodę na kandydowanie.  

6. Każdy kandydat na członka Rady Młodzieżowej, razem ze zgłoszeniem, dostarcza Komisji Wyborczej 

Młodzieżowej Rady Gminy listę co najmniej 25 podpisów osób posiadających czynne prawo wyborcze do 

Rady Młodzieżowej, popierających jego kandydaturę.  

7. Lista z podpisami popierającymi kandydaturę powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

PESEL oraz podpis osoby popierającej.  

8. Fałszowanie list lub powtarzanie się wpisów na liście z podpisami powoduje skreślenie z listy 

kandydatów.  

9. Kampania wyborcza w wyborach do Rady Młodzieżowej powinna być przeprowadzona zgodnie 

z przepisami obowiązującego prawa. 

§ 37. 1. W dniu głosowania Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin ustala wyniki 

wyborów w danym okręgu i niezwłocznie podaje je do wiadomości.  

2. Z przeprowadzonego głosowania Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy sporządza protokół.  

3. Protokół powinien zawierać:  

1) datę przeprowadzenia wyborów;  
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2) łączną liczbę oddanych głosów;  

3) liczbę głosów ważnych;  

4) liczbę głosów nieważnych;  

5) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;  

6) podpisy członków Komisji. 

4. Za wybranego w danym okręgu uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych głosów. 

W okręgu, którym oddano równą ilość głosów na dwie lub więcej osób, za wybranego uznaje się kandydata 

starszego wiekiem.  

5. Na podstawie protokołów ze wszystkich okręgów sporządza się protokół zbiorowy zatwierdzający wynik 

wyborów. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe  

§ 38. W przypadku głosowania tajnego spośród swoich członków Rada Młodzieżowa powołuje 3 osobową 

komisję skrutacyjną.  

§ 39. W sprawach nieuregulowanych Statutem Rady Młodzieżowej decyduje się odrębnymi uchwałami 

podejmowanymi w zwykłym trybie.  

§ 40. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być kontynuowane przez 

następną kadencję Rady Młodzieżowej.  

§ 41. Burmistrz Radzymina wyznaczy osobę współpracującą z Radą Młodzieżową z ramienia Urzędu 

Miasta i Gminy Radzymin.  

§ 42. Zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę Młodzieżową, na wniosek Przewodniczącego lub 

1/3 składu Rady, w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.  

§ 43. Zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy dla swej ważności wymagają zatwierdzenia przez 

Radę Miejską w Radzyminie.  

§ 44. Szczegółowe zasady działania Rady Młodzieżowej zostaną określone w Regulaminie Młodzieżowej 

Rady Gminy Radzymin, nadanym przez Radę Miejską w Radzyminie w trybie odrębnej uchwały. 
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