
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/304/2018 

RADY GMINY CHYBIE 

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi, na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Chybie 

RADA GMINY CHYBIE 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: powołania 

Młodzieżowej Rady Gminy Chybie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17 lipca 2015 r. poz. 3981) wprowadza sie 

następujące zmiany: 

1) w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Chybie stanowiącym załącznik do uchwały: 

a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. MRG składa się z  13 radnych, w tym: 

- 3 przedstawicieli - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu, 

- 2 przedstawicieli - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu, 

- 3 przedstawicieli - Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu,  

- 2 przedstawicieli - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zaborzu, 

- oraz 3 przedstawicieli szkół średnich.”, 

b) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Radni muszą być uczniami szkół działających na terenie gminy Chybie lub uczniami szkół 

średnich zamieszkałymi na terenie gminy Chybie.”, 

c) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Radnym może być uczeń zamieszkały na terenie gminy, uczęszczający do szkoły 

podstawowej lub średniej.”. 

2) w ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Chybie: 

a) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół podstawowych znajdujących się na 

terenie gminy Chybie, zamieszkałym na terenie tej gminy, cechującym się nienaganną postawą, 

stosownie do postanowień szkolnych regulaminów samorządu uczniowskiego.”, 

b) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Czynne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół podstawowych znajdujących się na 

terenie gminy Chybie, zamieszkałym na terenie tej gminy, stosownie do postanowień szkolnych 

regulaminów samorządu uczniowskiego.”, 

c) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wybory radnych przeprowadzane są na terenie szkół podstawowych gminy Chybie,  

które stanowią okręgi wyborcze.  Wybory są tajne, równe, powszechne i bezpośrednie.”, 

d) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zgłoszenie kandydata ze szkoły średniej działającej poza terenem gminy Chybie przyjmuje 

Gminna Komisja Wyborcza składająca się z co najmniej trzech osób w tym między innym 

opiekuna MRG oraz przewodniczącego Komisji właściwej  sprawach oświaty Rady Gminy 

Chybie.”, 

e) w § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Zgłoszenie kandydata ze szkoły średniej powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, 

nazwę szkoły, datę urodzenia, a kandydat nie może mieć przekroczonych 18 lat.”, 

f) w § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Zgłoszenie kandydata ze szkoły średniej powinno być poparte listą z podpisami 10 osób 

popierających oraz zgodą kandydata na kandydowanie.”, 

g) w § 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów ze szkół średnich będzie mniejsza lub równa 3, 

wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. 

Sporządza się wówczas odpowiedni protokół z obsadzenia mandatów radnego bez głosowania.”, 

h) w § 2 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Wybory kandydatów ze szkół średnich odbywają się w ogłoszonym przez Gminną Komisję 

Wyborczą dniu; karty do głosowania po zakreśleniu znakiem X przed nazwiskiem kandydata są 

wrzucane przez wyborców do zapieczętowanej urny. Wyborcami mogą być uczniowie szkół 

średnich zamieszkujący teren gminy Chybie, nie przekraczający wieku 18 lat.”, 

i) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Poszczególnym szkołom przysługuje następująca liczba mandatów: 

- 3 mandaty - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu, 

- 2 mandaty - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu, 

- 3 mandaty - Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu,  

- 2 mandaty - Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Zaborzu, 

- 3 mandaty - szkoły średnie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Leszek Josek 
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