
Projekt 
 
Numer druku LI/ 5 /22 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie i nadania jej Statutu 

Na podstawie art. 5b ust. 2 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Burmistrza Kożuchowa powołuje się Młodzieżową Radę Miejską 
w Kożuchowie oraz nadaje się jej Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Ireneusz Drzewiecki 
 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022 r., poz. 583, poz. 1005, 
poz. 1079, poz. 1561. 



       Załącznik  

       do uchwały Nr ................... 

Rady Miejskiej w Kożuchowie 

      z dnia ......................... 2022 r. 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Statut określa zasady działania, tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w  Kożuchowie oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Kożuchowie. 

§ 2. Młodzieżowa Rada Miejska w Kożuchowie jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na 

terenie Gminy Kożuchów. 

§ 3. Siedzibą Młodzieżowej Rady Miejskiej  jest miasto Kożuchów. 

§ 4. Młodzieżowa Rada Miejska w Kożuchowie działa na obszarze gminy Kożuchów i jest 

organem konsultacyjnym, doradczym, inicjatywnym, który reprezentuje młodzież z  terenu 

gminy Kożuchów.  

§ 5.1. Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie trwa 3 lata, licząc od dnia 

wyboru jej członków. 

2. Młodzieżowa Rada Miejska w Kożuchowie liczy 15 członków. 

3. Szkołom podstawowym przysługuje 12 mandatów: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie – 6 mandatów, 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie – 4 mandaty, 

3) Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym – 2 mandaty. 

4. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych przypadają 3 mandaty. 

§ 6. Podstawową działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie jest praca 

społeczna Radnych wybieranych zgodnie z postanowieniami Statutu, za którą nie przysługuje 

wynagrodzenie. 

§ 7. Młodzieżowa Rada Miejska w Kożuchowie nie posiada osobowości prawnej. 

§ 8. Użyte w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie sformułowania 

oznaczają: 

1)  Statut – Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, 

2)  Rada – Młodzieżowa Rada Miejska w Kożuchowie, 

3)  Radny – Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, 

4)  Prezydium – Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie (Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Kożuchowie, Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie), 



5)  Przewodniczący – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie 

6)  Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Kożuchowie, 

7)  Sekretarz – Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie. 

ROZDZIAŁ II 

1. Organizacja Rady 

§ 9.1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza w wyborach bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, 

spośród Radnych wyrażających zgodę na kandydowanie. 

2. Wniosek z uzasadnieniem o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Sekretarza może być zgłoszony przez co najmniej 1/3 statutowego składu Rady w trybie 

określonym w ust. 1. 

3. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza rozpatruje 

się na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż po 30 dniach licząc 

od daty założenia wniosku. 

4. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza następuje bezwzględną 

większością głosów statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 

5. Jeżeli wniosek o odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza nie 

uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony 

nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania w tej sprawie. 

6. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz może zrezygnować z pełnienia funkcji 

w Prezydium, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 

7. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Sekretarza lub całego Prezydium, Rada przystępuje niezwłocznie do wyboru nowych 

członków Prezydium. 

8. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium 

kolejnej kadencji. 

§ 10. Do zadań Prezydium należy: 

1) czuwanie nad tokiem i terminowością pracy Rady, 

2) przygotowanie projektów uchwał Rady, 

3) określanie sposobu realizacji uchwał Rady, 

4) rozstrzyganie sporów wewnątrz Rady, 

5) utrzymywanie kontaktów z Radą Miejską w Kożuchowie, Przewodniczącym Rady 

Miejskiej w Kożuchowie, Burmistrzem Kożuchowa oraz innymi organami władz 

publicznych, 

6) zarządzanie wyborów do Rady. 



§ 11. Do kompetencji Przewodniczącego należy organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie 

jej obrad. 

§ 12. Przewodniczący wykonuje swoje zadania przy ścisłej współpracy 

z Wiceprzewodniczącym i Sekretarzem. 

§ 13. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego należy zastępowanie Przewodniczącego 

podczas nieobecności na sesji oraz w innych sytuacjach związanych z pełnieniem 

obowiązków przez Przewodniczącego. 

§ 14. Do kompetencji Sekretarza należy: 

1) prowadzenie dokumentacji Rady oraz Prezydium, 

2) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium, 

3) przygotowywanie sprawozdań z pracy Rady i Prezydium. 

 

§ 15.1. Radny może zostać delegowany do reprezentowania Rady na zorganizowanych 

wydarzeniach. Delegowanie następuje w formie uchwały zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym. 

 

2. Ostateczną decyzję o delegowaniu Radnego podejmuje Burmistrz Kożuchowa po 

przedstawieniu przez Przewodniczącego stosownej uchwały. 

 

3. Radnemu, a w przypadku niepełnoletniego Radnego także jego rodzicowi lub opiekunowi 

prawnemu, zwraca się, na jego pisemny wniosek, koszt przejazdu na terenie kraju związany 

z udziałem w posiedzeniach Rady lub zorganizowanym wydarzeniu, na którym Radny 

reprezentuje Radę. 

 

4. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie dokumentów dołączonych do pisemnego 

wniosku o zwrot kosztów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających 

poniesione wydatki lub pisemnej informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu 

samochodem osobowym. 

 

5. Zwrot kosztów za jeden kilometr przejazdu samochodem osobowym przysługuje zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.  

 

6. Zwrot kosztów obejmuje przejazd od miejscowości zamieszkania Radnego do 

miejscowości, w której odbywa się posiedzenie Rady bądź wydarzenie, na którym Radny 

reprezentuje Radę. Zwrot kosztów obejmuje również powrót Radnego do miejsca 

zamieszkania.  

 

7. Wniosek o zwrot kosztów składa się za pośrednictwem Przewodniczącego Rady w terminie 

30 dni kalendarzowych od dnia powstania kosztów.  

 

8. Potwierdzenie udziału Radnego w posiedzeniu stanowi dołączona i podpisana lista 

obecności z danego posiedzenia, natomiast potwierdzeniem udziału w wydarzeniu stanowi 



wystawiona przez Przewodniczącego Rady delegacja, następnie podpisana przez organizatora 

wydarzenia, który potwierdza udział Radnego w wydarzeniu. 

 

9. Zwrot kosztów podróży nastąpi w formie bezgotówkowej na podany we wniosku numer 

rachunku bankowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7. 

 

2. Radni 

§ 16.1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, Radni składają ślubowanie: „Ślubuję 

uroczyście, jako Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, pracować dla dobra 

i pomyślności młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodych 

mieszkańców gminy Kożuchów, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć 

się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady”. 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni 

powstają i wypowiadają słowo: „Ślubuję”. 

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie 

trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. 

§ 17. Radny reprezentuje wyborców, informuje, przedstawia i wyjaśnia swoim wyborcom 

zasadnicze cele Rady.  

§ 18. Radny ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do Rady, 

2) głosować na sesjach Rady, 

3) zgłaszać Radzie wnioski, zapytania, pomysły i inicjatywy, 

4) uzyskać każdą informację dotyczącą pracy Rady, 

5) wnioskować o wniesienie pod obrady sesji spraw istotnych z punktu widzenia społecznego. 

§ 19. Radny ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Rady, 

2) brać czynny udział w pracach Rady, 

3) uczestniczyć w sesjach Rady,  

4) informować swoich wyborców o działalności Rady, współpracować z samorządami 

uczniowskimi szkół. 

§ 20. Radnym, w ilości co najmniej pięciu, przysługuje inicjatywa uchwałodawcza. 

§ 21. Na wniosek grupy co najmniej pięciu Radnych, Rada może podjąć uchwałę większością 

2/3 głosów o odwołaniu Radnego, jeśli Radny będzie nieobecny na co najmniej trzech 

kolejnych sesjach Rady. 

§ 22.1. Wygaśnięcie mandatu Radnego następuje: 

1) poprzez pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Radnego,  



2) w skutek ukończenia 19 roku życia, 

3) w przypadku śmierci, 

4) w skutek prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia 

o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego, poprawczego lub wychowawczo-

leczniczego, 

5) poprzez utratę miejsca zamieszkania na terenie Gminy.  

2. Wygaśnięcie mandatu Radnego stwierdza Rada w terminie miesiąca od dnia wystąpienia 

przyczyny wygaśnięcia mandatu.  

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania Radnego w trakcie kadencji Rady, 

mandat Radnego obejmuje osoba, która w danym okręgu wyborczym uzyskała kolejno 

najwyższą liczbę głosów w wyborach do Rady i nadal wyraża chęć bycia członkiem Rady. 

4. W przypadku, gdy nie można obsadzić mandatu radnego w sposób opisany w ust. 3 

przeprowadza się wybory uzupełniające, w okręgu wyborczym, w którym wygaszono mandat 

Radnego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. Wybory uzupełniające przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w § 36, 

w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze składu Rady. 

6. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 

3 miesięcy przed zakończeniem kadencji Rady.  

ROZDZIAŁ III 

Zasady działania Rady 

§ 23. Do właściwości Rady należy w szczególności: 

1)  wybieranie i odwoływanie Prezydium, 

2)  opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, 

3)  podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Gminy Kożuchów, 

4)  występowanie do Rady Miejskiej w Kożuchowie z projektem zmian do Statutu. 

§ 24. Rada wyraża swoje opinie i stanowiska w formie uchwały.  

§ 25.1. Rada na prośbę zainteresowanego organu samorządu lub jednostki organizacyjnej 

może przedstawić swoją opinię w danej sprawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zapytania. 

2. Nieprzedstawienie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się za rezygnację 

z prawa jej wyrażenia. 

§ 26. Rada ma prawo do otrzymywania przed każdą sesją Rady Miejskiej w Kożuchowie 

projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał. 

§ 27.1. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kożuchowie lub Przewodniczący poprzedniej kadencji, w ciągu 14 dni po otrzymaniu 



przez Biuro Rady Miejskiej w Kożuchowie od szkół określonych w § 36 zbiorczych wyników 

wyborów do Rady. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji otwiera Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Kożuchowie lub Przewodniczący poprzedniej kadencji, a prowadzi do chwili wyboru 

nowego Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem członek Młodzieżowej Rady. 

§ 28.1. Rada działa na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego co najmniej raz na 

kwartał. 

2. Sesje przygotowuje Przewodniczący przy ścisłej współpracy z Wiceprzewodniczącym 

i Sekretarzem. 

3. Sesje organizowane są ze wsparciem Biura Rady Miejskiej w Kożuchowie. 

§ 29. O sesji zawiadamia się pisemnie lub drogą elektroniczną, najpóźniej na 7 dni przed 

terminem sesji, wskazując miejsce, dzień, godzinę, podając proponowany porządek obrad 

oraz przesyłając projekty uchwał i niezbędne do obrad materiały. 

§ 30. Przewodniczący może zaprosić do udziału w sesji inne osoby, tym samym ustala listę 

zaproszonych gości. 

§ 31.1. Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu, chyba, że Rada zdecyduje 

o przerwaniu sesji i kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie, na kolejnym 

posiedzeniu tej samej sesji. 

2. Przewodniczący otwiera sesję Rady formułą: „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w  Kożuchowie”. 

3. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności, prawomocność 

obrad. 

4. Przewodniczący przedstawia porządek obrad sesji do zatwierdzenia Radzie. 

5. Przewodniczący przestrzega ustalonego porządku obrad. 

6. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych 

przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością. 

7. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spoza Rady. 

8. Przewodniczący po zakończeniu obrad zamyka sesję Rady formułą: „Zamykam sesję 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie”. 

§ 32. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

statutowego składu Rady. 

§ 33.1. Uchwała Rady powinna zawierać: 

1) numer, datę i tytuł, 



2) postanowienia merytoryczne, 

3) określenie organu, któremu przedstawia się uchwałę, 

4) termin wejścia w życie, 

5) uzasadnienie. 

 

2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady. 

 

3. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje się wraz z protokołem sesji w Biurze 

Rady Miejskiej w Kożuchowie. 

§ 34.1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący. 

2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. 

3. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. 

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji. 

5. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, powołana na sesji 

spośród Radnych, która wybiera spośród siebie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej 

i Sekretarza Komisji Skrutacyjnej. 

6. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart, przy czym za głosy ważne uznaje się 

te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na właściwych kartach. 

7. Po przeliczeniu głosów głosowania tajnego, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

odczytuje protokół podając wynik głosowania. 

8. Karty z oddanymi głosami i protokołów głosowania tajnego stanowią załącznik do 

protokołu sesji. 

ROZDZIAŁ IV 

Opieka merytoryczna 

§ 35.1. Rada Miejska w Kożuchowie dokonuje wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Kożuchowie, zwanego dalej Opiekunem, spośród kandydatów wskazanych przez 

Młodzieżową Radę. 

2. Rada Miejska w Kożuchowie może odwołać Opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej 

w Kożuchowie na wniosek wraz z uzasadnieniem, zgłoszony przez co najmniej 1/3 

statutowego składu Rady.   

3. Zadaniem Opiekuna jest zapewnienie warunków umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie Rady i swobodny przepływ informacji pomiędzy Radą, a organami 

samorządowymi Gminy Kożuchów. 

 

 



ROZDZIAŁ V 

Wybór członków Rady 

§ 36.1. Podział Gminy na okręgi wyborcze oraz liczbę wybieranych Radnych w danym 

okręgu określa załącznik nr 1 do Statutu. 

2. Wybory do rady odbywają się na podstawie Regulaminu Wyborów Młodzieżowej Rady 

Miejskiej, który stanowi załącznik nr 2 do Statutu.  

3. Radnym może być osoba zamieszkująca na terenie Gminy w wieku od 11 do 19 lat, która 

posiada status ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. 

4. Radnym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skargowe. 

5. Radnym nie może być osoba, wobec której orzeczono prawomocne zastosowanie wobec 

nieletniego środka wychowawczego, poprawczego lub wychowawczo-leczniczego. 

6. Wyboru członków Rady dokonują mieszkańcy Gminy w wieku od 11 do 19 lat, 

posiadający status ucznia szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej. Wybory odbywają się 

w okręgach spośród zgłoszonych wcześniej kandydatów. 

ROZDZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

§ 37. Młodzieżową Radę Miejską w Kożuchowie powołuje Rada Miejska w Kożuchowie 

w formie uchwały zwykłą większością głosów. 

§ 38. Zmiana niniejszego statutu może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Miejskiej 

w Kożuchowie, na wniosek Rady, podjęty zwykłą większością głosów statutowego składu 

Rady. 

§ 39. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Urząd. 

 

§ 40. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Rada Miejska w Kożuchowie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik Nr 1 

       do uchwały Nr ................... 

Rady Miejskiej w Kożuchowie 

      z dnia ......................... 2022 r. 

 

PODZIAŁ GMINY KOŻUCHÓW NA OKRĘGI WYBORCZE DO  

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE 

 

OKRĘG NUMER OKRĘG WYBORCZY LICZBA MANDATÓW 

 

1 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Kożuchowie 

 

 

6 

 

2 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

w Kożuchowie 

 

 

4 

 

3 

Szkoła Podstawowa 

w Mirocinie Dolnym 

 

 

2 

 

4 

Zespół Szkół  

Ponadgimnazjalnych Nr 5 

w Kożuchowie im. Leszka 

Kołakowskiego oraz 

uczniowie szkół mających 

siedzibę poza terenem 

Gminy Kożuchów 

zamieszkujący na terenie 

Gminy Kożuchów 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik Nr 2 

       do uchwały Nr ................... 

Rady Miejskiej w Kożuchowie 

      z dnia ......................... 2022 r. 

 

REGULAMIN 

WYBORU  KANDYDATA NA RADNEGO  

MŁODZIEŻOWEJ  RADY MIEJSKIEJ  W KOŻUCHOWIE 

 

1. Wybory przeprowadza się w okręgach wyborczych w czasie ustalonym zarządzeniem 

Burmistrza Kożuchowa, zgodnie ze Statutem Rady. 

2. Kampania wyborcza rozpoczyna się na 21 dni przed wyborami i trwa do dnia wyborów. 

3. Termin zgłaszania kandydatów wyznacza się na 14 dni przed dniem wyborów. 

4. Kandydaci zgłaszają swój udział w wyborach w Sekretariacie szkoły. 

5. Głosowanie jest tajne. 

6. Głosowanie w okręgach wyborczych przeprowadza Komisja Skrutacyjna, zwana dalej 

Komisją w składzie trzy osobowym powołana zarządzeniem Burmistrza Kożuchowa. 

7. W skład Komisji Skrutacyjnej nie może wchodzić kandydat do Rady.  

8. W lokalu wyborczym powinna znajdować się urna oraz wydzielone miejsce do głosowania 

zapewniające tajność głosowania. 

9. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 3 do Statutu Rady. 

10. Karty do głosowania są opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej w Kożuchowie 

i podpisane przez członków Komisji.  

11. Karty do głosowania wydaje się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Odbiór karty 

do głosowania każdy wyborca potwierdza na spisie wyborców własnoręcznym podpisem. 

12. Karty wrzuca się do przygotowanej w tym celu urny. 

13. Głos można oddać tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce obok 

nazwiska kandydata. 

14. Głos jest nieważny, gdy: 

   a) znak postawiony w kratce obok nazwiska kandydata jest inny niż ”X”,  

   b) postawiono znak „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów,  



   c) przekreślono całą kartę lub podarto kartę do głosowania,  

   d) nie postawiono znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata.  

15. Za wybranych uważa się tych, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów 

i mieszczą się w limicie mandatów do obsadzenia.  

16. W przypadku niedokonania wyboru w I turze następuje II tura głosowania . W przypadku 

niedokonania wyboru w II turze następuje ponowne zgłaszanie kandydatów na radnego 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie zgodnie ze Statutem Rady. 

17. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i wywiesza go 

w widocznym miejscu lokalu wyborczego i niezwłocznie przekazuje do Biura Rady Miejskiej 

w Kożuchowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Załącznik Nr 3 

       do uchwały Nr ................... 

Rady Miejskiej w Kożuchowie 

      z dnia ......................... 2022 r. 

 

KARTA DO GŁOSOWANIA 

W SPRAWIE WYBORU  KANDYDATA NA RADNEGO  

MŁODZIEŻOWEJ  RADY MIEJSKIEJ  W KOŻUCHOWIE 

W DNIU ....................................... 

                                                                       

 

Nazwiska i imiona  kandydatów ( alfabetycznie ): 

 

 

1. ..........................................................       

  

2. ..........................................................  

 

3. ..........................................................  

 

 

 

 Pouczenie o sposobie głosowania 

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok nazwiska jednego 

kandydata/jednej kandydatki.  

W przypadku nie zaznaczenia żadnej kratki lub  zaznaczenia więcej kratek niż jedną głos 

będzie nieważny. 

 

Pieczęć  

 

 

Podpisy komisji skrutacyjnej 

 

1. ....................................... – Przewodniczący Komisji ……………………........ 

2. ........................................- Członek Komisji ……………………………………. 

3. ....................................... – Członek Komisji ……………………………………. 

 



 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 5b  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 

559 z późn. zm.) gmina podejmuje działania na rzecz  wspierania i upowszechniania idei samorządowej 

wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Z 

inicjatywą powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie wystąpił Burmistrz Kożuchowa.  

Młodzieżowa Rada Miejska w Kożuchowie będzie organem konsultacyjnym, doradczym, 

inicjatywnym reprezentującym młodzież z terenu gminy Kożuchów.  

Ważnym elementem powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie będzie również 

integracja międzypokoleniowa, bowiem każda generacja wnosi w życie społeczne rzadkie i specyficzne 

zasoby oraz umiejętności, wzmacniając tym samym całą społeczność. Włączy osoby młode w życie 

społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i 

grupowe. 

Projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kożuchowie i nadania jej 

Statutu został poddany konsultacjom w formie wyrażenia opinii pisemnej.  
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