
 

 

UCHWAŁA NR XX/257/17 

RADY GMINY WYSZKI 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki 

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875 i 2232) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIX/190/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu 

Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki, zmienionej uchwałą Nr XX/203/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 

29 grudnia 2004 r., uchwałą Nr 226/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 17 sierpnia 2005 r., uchwałą Nr XI/72/08 

Rady Gminy Wyszki z dnia 27 marca 2008 r. i uchwałą Nr XII/113/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 25 kwietnia 

2012 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

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

Województwa Podlaskiego.”; 

2) w załączniku do uchwały "Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki": 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Rada jest reprezentacją młodzieży Gminy Wyszki uczącej się w szkołach podstawowych 

prowadzonych na terenie gminy Wyszki.”, 

b) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Radnym może być każdy uczeń klas VI-VIII szkoły podstawowej prowadzonej na terenie gminy 

Wyszki bez względu na miejsce zamieszkania, posiadający co najmniej ocenę dobrą z zachowania.”, 

c) w § 22 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) uczestniczyć w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów zadaniowych,”, 

d) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O Sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, przedstawiając 

porządek obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane 

z przedmiotem Sesji. Dodatkowo o terminie sesji i porządku obrad informuje się wyborców w sposób 

zwyczajowo przyjęty w poszczególnych szkołach.”, 

e) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Radni składają interpelacje w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest 

Prezydium Rady lub zespoły zadaniowe. Interpelacje muszą zawierać przedstawienie stanu faktycznego 

będącego ich przedmiotem oraz wynikające pytania.”, 
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f) § 39 otrzymuje brzmienie: 

„§ 39. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: 

Przewodniczący Rady, zespoły zadaniowe, co najmniej 1/4 radnych lub Prezydium Rady. 

2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej może występować do podmiotów 

wymienionych w ust. 1 samorząd uczniowski lub grupa co najmniej 20 uczniów poszczególnych szkół.”, 

g) w § 44 uchyla się ust. 4; 

h) po § 48 dodaje się § 48a w brzmieniu: 

„§ 48a. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki przeprowadza się w okręgach wyborczych. 

2. Okręgiem wyborczym jest obwód  szkoły podstawowa prowadzonej na terenie gminy Wyszki. 

3. Liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala Wójt według jednolitej normy 

przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie łącznej liczby uczniów we wszystkich szkołach 

prowadzonych na terenie gminy Wyszki  przez liczbę radnych wybieranych do danej Rady.”, 

i) w § 49 otrzymuje brzmienie: 

„§ 49. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) mają uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

prowadzonych na terenie gminy Wyszki. 

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych 

prowadzonych na terenie gminy Wyszki, posiadająca co najmniej ocenę dobrą z zachowania.”, 

j) w § 51: 

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory do Rady zarządza Wójt w terminie przypadającym na dwa miesiące po rozpoczęciu roku 

szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym upłynęła kadencja Rady, określając przy tym 

terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych oraz wskazuje Komisję Wyborczą właściwą 

do sporządzenia protokołu z wyborów do Rady i podania do publicznej wiadomości wyników 

wyborów.”, 

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie do wyborów uzupełniających w przypadku wygaśnięcia 

mandatów radnych w związku z zakończeniem nauki w szkole podstawowej.”, 

k) w § 52: 

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do przeprowadzenia wyborów Wójt powołuje Komisje Wyborcze składającą się z 3-5 osób spośród 

kandydatów zgłoszonych przez samorządy uczniowskie klas VI-VIII.”, 

- po ust. 1 dodaje się ust. 1a: 

„4. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

1) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych; 

2) przygotowanie miejsca do głosowania; 

3) przygotowanie kart do głosowania; 

4) przeprowadzenie głosowania; 

5) ustalenie wyników głosowania; 

6) sporządzenie protokołu; 

7) podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.”, 

l) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu: 
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„§ 52a. 1. Komisją właściwą do sporządzenia protokołu z wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy oraz 

podania do publicznej wiadomości wyników wyborów jest Komisja Wyborcza powołana do dla szkoły, 

do której uczęszcza największa liczba uczniów. 

2. W przypadku wyborów uzupełniających przeprowadzanych tylko w jednej szkole, zadania 

Komisji Wyborczej, o której mowa w ust. 1 wykonuje Komisja Wyborcza powołana dla szkoły, w której 

przeprowadzane są wybory uzupełniające.”. 

ł) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zgłoszenie kandydata na radnego musi być poparte podpisami co najmniej 10 uczniów mających 

prawo wybierania do Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/203/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy Wyszki. 

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

Województwa Podlaskiego, z tym, że przepisy § 1 pkt 2 lit, a, b, d, h, i, j, k, l, ł mają zastosowanie do składu 

Rady oraz wyboru radnych kadencji następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła 

w życie. 

Przewodniczący Rady 

Arkadiusz Krasowski 
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