
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/519/2018 

RADY GMINY PSARY 

z dnia 30 sierpnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/80/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary 

Na podstawie: art. 5b, art. 7 ust. 1 pkt. 17, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 roku, poz. 994 ze zmianami)  Rada Gminy Psary uchwala: 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany: 

1) do statutu Młodzieżowej Rady Gminy Psary stanowiącego załącznik nr 1 do  uchwały nr VIII/80/2011 

Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary: 

a) § 6 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Psary trwa 4 lata. Czas trwania kadencji 

liczony jest od daty wyborów”. 

b) § 12 lit.b otrzymuje brzmienie: „b) Jest uczniem szkoły podstawowej  lub szkoły  ponadpodstawowej”; 

2) do Ordynacji wyborczej do Młodzieżowej Rady Gminy Psary stanowiącej załącznik nr 1 do statutu 

Młodzieżowej Rady Gminy Psary: 

a) § 13 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Mandat  Okręgu Wyborczego, z którego nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszona lista 

kandydata została odrzucona ze względu na braki formalne, zostaje obsadzony w pierwszej kolejności 

przez kandydata z okręgu wyborczego w  najbliższej szkole podstawowej.” 

b) § 16 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Listy osób popierających kandydata powinny zawierać: imię, 

nazwisko, adres, datę urodzenia, nr legitymacji szkolnej (wraz z nazwą szkoły, która ją wydała), 

własnoręczny podpis kandydata i osób popierających jego kandydaturę, a także wyrażenie pisemnej 

zgody na kandydowanie (załącznik nr 2 do Ordynacji)” 

c) § 18  ust.3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania następuje poprzez wpisanie na listę wszystkich 

uczniów szkoły podstawowej, w tym także klas gimnazjalnych przy szkole podstawowej jeśli w danym 

Okręgu Wyborczym takie klasy funkcjonują, którzy ukończyli, bądź ukończą do dnia wyborów 11 lat 

oraz wszystkich pozostałych osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu z terenu Okręgu 

Wyborczego, którzy do dnia wyborów nie przekroczą wieku 18 lat.” 

d) załącznik nr 1 do Ordynacji Wyborczej otrzymuje brzmienie: 
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„Gminę Psary dzieli się na Okręgi  Wyborcze, które otrzymują następujące ilości mandatów: 

Okręg 

Wyborczy 

Nr 

Ilość 

mandatów 

Uprawnieni do głosowania Adres lokalu wyborczego 

I 6 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. marsz. J.Piłsudskiego 

w Psarach i młodzież w wieku 11-18 lat zamieszkała na stałe 

w gminie Psary 

Szkoła Podstawowa im. marsz. 

J.Piłsudskiego w Psarach,ul. Szkolna 32 

II 3 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. St. Polakowskiego 

w Strzyżowicach 

Szkoła Podstawowa  im. St. 

Polakowskiego w Strzyżowicach, ul. 

1 Maja 17 

III 2 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. T.Kościuszki w Dąbiu Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 

Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39 

IV 2 Uczniowie Szkoły Podstawowej im.  A. Szklarskiego w Sarnowie Szkoła Podstawowa im. Alfreda 

Szklarskiego w Sarnowie, ul. Szkolna 5 

V 2 Uczniowie Szkoły Podstawowej im. E.Gierczak w Gródkowie Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak 

w Gródkowie, ul. Leśna 2 

e) załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej otrzymuje brzmienie: 

„Wykaz osób popierających kandydaturę na Radnego  Młodzieżowej Rady Gminy Psary 

Dane kandydata: 

Imię i nazwisko Adres zamieszkania (miejscowość, nazwa ulicy, 

nr domu i mieszkania) 

Data urodzenia Nr legitymacji szkolnej; nazwa 

szkoły, która ją wydała 

    

Wyrażam zgodę na kandydowanie            ………………..     Podpis 

Osoby popierające kandydata na Radnego: 

Lp. Imię 

i nazwisk

o 

Adres zamieszkania (miejscowość, 

nazwa ulicy, nr domu i mieszkania) 

Data 

urodzenia 

Nr legitymacji szkolnej, nazwa szkoły, która 

ją wydała lub inny dowód tożsamości 

Podpis osoby 

popierającej 

kandydata 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

--------------------------                                                                        -----------------------------                

(data)                                                                                          (podpis kandydata)” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary. 

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

Województwa Śląskiego. 
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