UCHWAŁA NR L/482/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Tomyśl oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 5 b ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Nowy Tomyśl i uchwala się jej statut, który określa tryb
wyboru jej członków oraz zasady działania.
§ 2. Młodzieżowa Rada Gminy Nowy Tomyśl, zwana dalej „Młodzieżową Radą” jest wyłącznie organem
konsultacyjnym dla Burmistrza Nowego Tomyśla.
§ 3. Czynne i bierne prawo wyborcze do Młodzieżowej Rady przysługuje młodzieży w wieku od
ukończenia lat 13 do ukończenia lat 18, która uczy się w szkołach publicznych i w szkołach niepublicznych
mających swoje siedziby na terenie gminy Nowy Tomyśl.
§ 4. 1. Każda szkoła, o której mowa w § 3, posiada po jednym radnym w Młodzieżowej Radzie.
2. Młodzieżowa Rada liczy 14 radnych, po jednym z każdej ze szkół, wymienionych w § 3.
§ 5. Wybory do Młodzieżowej Rady odbywają się co rok, a kadencja wybranych radnych trwa od chwili
złożenia ślubowania do dnia poprzedzającego ślubowanie składane przez nowo wybranych radnych i pokrywa
się z rokiem szkolnym.
§ 6. Radni Młodzieżowej Rady reprezentują swoich wyborców i są przed nimi odpowiedzialni za swoją
działalność.
§ 7. Wykonywanie mandatów radnych Młodzieżowej Rady odbywa się społecznie. Z tytułu bycia radnym
Młodzieżowej Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
§ 8. Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Prezydium nie częściej, niż jeden raz
na miesiąc i nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, w dniu powszednie, w godzinach popołudniowych.
§ 9. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, przy ulicy
Poznańskiej nr 33.
§ 10. Miejscem obrad Młodzieżowej Rady jest jej siedziba.
Rozdział 2.
Tryb wyboru radnych
§ 11. 1. Dla przeprowadzenia wyborów, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego
w Nowym Tomyślu tworzy Międzyszkolną Komisję Wyborczą, która przyjmuje kandydatury na radnych
i przekazuje do poszczególnych szkół karty do głosowania, a następnie zlicza zbiorcze wyniki wyborów
w poszczególnych szkołach i podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów oraz Szkolne Komisje
wyborcze, które przeprowadzają wybory w poszczególnych szkołach i liczą oddane głosy.
§ 12. Tworzy się listy kandydatów na radnego odrębnie w każdej szkole, o której mowa w § 3.
§ 13. Kandydatem na radnego Młodzieżowej Rady może być osoba, o której mowa w § 3, która w szkole,
do której uczęszcza, uzyska poparcie na piśmie swojej kandydatury od co najmniej 15 osób spełniających
kryteria określone w § 3.
§ 14. Kandydat, o którym mowa w § 11, składa w terminie do 10 września roku wyborów swoją
kandydaturę wraz z listą osób popierających go, w siedzibie Międzyszkolnej Komisji Wyborczej.
§ 15. Międzyszkolna Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu danej kandydatury, umieszcza ją na liście
kandydatów, odrębnie dla każdej szkoły i przekazuje ją właściwej Szkolnej Komisji Wyborczej. Kandydaci
umieszczani są w kolejności alfabetycznej ich nazwisk.
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§ 16. 1. Międzyszkolna Komisja Wyborcza po zebraniu kandydatur, nie później niż do 15 września roku
wyborów, przeprowadza wybory jednocześnie w każdej szkole publicznej lub niepublicznej,
wymienionej w § 3.
2. Wyborcami są uczniowie danej szkoły, mający w dniu głosowania ukończone 13 lat i nie ukończone
lat 18.
3. Wybory są tajne, każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.
4. Za wybranego w każdej szkole uważa się kandydata z listy, który uzyskał największą liczbę oddanych
głosów. W wypadku gdyby kilkoro kandydatów z danej listy uzyskało taką samą, największą liczbę głosów,
o wyborze decyduje losowanie przeprowadzone przez Szkolną Komisję Wyborczą.
§ 17. Wybrany kandydat przedstawia pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w pracach
Młodzieżowej Rady w jej siedzibie.
§ 18. Pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady zwołuje i otwiera Burmistrz Nowego Tomyśla,
który prowadzi ją do momentu ukonstytuowania się jej Prezydium.
§ 19. Przed wyborem Prezydium Młodzieżowej Rady nowo wybrani radni na pierwszej sesji Młodzieżowej
Rady składają ślubowanie: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed wyborcami przyrzekam
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze jedynie dobro moich
wyborców oraz mojej gminy. ” Ślubowanie – według wyboru radnego, może być zakończone formułą: „Tak mi
dopomóż Bóg.”
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna Młodzieżowej Rady
§ 20. 1. Organem kierownictwa wewnętrznego Młodzieżowej Rady są:
1) Przewodniczący Rady,
2) Wiceprzewodniczący Rady,
3) Sekretarz Rady. Tworzą oni Prezydium Rady.
2. Poszczególnych członków Prezydium Rady radni wybierają zwykłą większością głosów w głosowaniu
tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych.
3. Pod nieobecność Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, zastępuje go w pierwszej kolejności
Wiceprzewodniczący, w drugiej zaś kolejności Sekretarz Rady.
§ 21. 1. Dla ważności każdego głosowania wymagany jest udział w nim co najmniej połowy składu
Młodzieżowej Rady, zgodnie z § 4 ust. 2.
2. Uchwały Młodzieżowej Rady oraz jej organów wewnętrznych zapadają zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje Przewodniczący kierujący obradami.
§ 22. Młodzieżowa Rada może powoływać stałe lub doraźne komisje, w miarę potrzeby, wybierając ich
skład osobowy. Komisje same ustalają swoją organizację wewnętrzną oraz plan swojej pracy. Komisje
przedstawiają Młodzieżowej Radzie sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 23. Radny obowiązany jest powstrzymać się od udziału w głosowaniu dotyczącym jego osoby.
Rozdział 4.
Zasady działania Młodzieżowej Rady
§ 24. Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach.
§ 25. 1. Sesje, z zastrzeżeniem § 17, zwołuje Prezydium Młodzieżowej Rady, ustalając porządek obrad.
Obradom przewodniczy Przewodniczący, w razie zaś nieobecności Wiceprzewodniczący, a w razie jego
nieobecności Sekretarz Rady.
2. Na wniosek radnego Młodzieżowa Rada może zwykłą większością głosów dokonać zmian w porządku
obrad.
3. Nad prawidłowym przebiegiem Sesji czuwa Sekretarz Rady, który sporządza protokół sesji.
4. Protokół jest przyjmowany na kolejnej sesji Młodzieżowej Rady.
§ 26. 1. Każdemu radnemu przysługuje prawo do zabierania głosu podczas obrad sesji.
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2. Każdy radny ma prawo do zgłaszania wniosków lub projektów uchwał.
3. Uchwały po ich podjęciu i zaprotokołowaniu są podpisywane przez przewodniczącego obradom oraz
Sekretarza i przekazywane adresatom.
4. Odpis każdej uchwały otrzymuje Burmistrz Nowego Tomyśla – mają one charakter opinii dla
Burmistrza.
5. Uchwały podejmowane są w sprawach objętych konsultacjami, o których mowa w art. 5 b ustawy
o samorządzie gminnym oraz w sprawach proceduralnych.
§ 27. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji w każdej sprawie do Młodzieżowej Rady przysługuje
bezpośrednio Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji Młodzieżowa Rada załatwia na najbliższej swojej sesji i ich
wynik przedkłada niezwłocznie Burmistrzowi w formie uchwały.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 28. Zwierzchni nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady sprawuje Burmistrz Nowego Tomyśla.
§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr L/482/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Tomyśl oraz nadania jej statutu

Uchwała jest realizacją przepisu art. 5 b ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym gmina
podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, a na wniosek zainteresowanych
środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy, mającej charakter
konsultacyjny.
Powołując młodzieżową radę gminy rada gminy nadaje jej statut określający tryb wyboru jej
członków i zasady jej działania.
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