UCHWAŁA NR V23/2007/2007
Rady Gminy w Czernikowie
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czernikowo.
Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.
Nr 23, poz.220Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz.
1203; z 2005r. Nr 172, poz. 14)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Czernikowo.
§2.
Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Gminy Czernikowo w brzmieniu
następującym:
Postanowienia ogólne.
§ 3.
1. Młodzieżowa Rada Gminy Czernikowo, zwana dalej Radą, stanowi
reprezentację młodzieży Gminy Czernikowo w wieku 14-21 lat.
2. Rada ma charakter wyłącznie konsultacyjny.
3. Siedzibą Młodzieżowej Rady Gminy jest budynek Urzędu Gminy w
Czernikowie.
§4.
Zadania Rady:
1/ opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w Czernikowie mogących mieć
wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia,
2/ udział przedstawicieli Rady w pracach Rady Gminy w Czernikowie w
sprawach dotyczących młodzieży,
3/ inicjowanie i współudział w realizacji działań z zakresu nauki, kultury i
sportu dotyczących młodzieży,
4/ rozwijanie wśród młodzieży idei samorządności,
5/ prezentacja potrzeb młodzieży władzom Gminy Czernikowo,
6/ współpraca z samorządami uczniowskimi,
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7/ inicjowanie działań służących rozwojowi lokalnemu, w tym wnioskowanie w
tych sprawach do Rady Gminy, Rady Powiatu, samorządowych organów
wykonawczych, jednostek gospodarczych i organizacji pozarządowych gminy.
§ 5.
1. Rada liczy 15 członków.
2. Członkostwa w Radzie nie można łączyć z funkcją radnego gminy, powiatu i
województwa.
Tryb wyboru członków Rady.
§ 6.
1. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
2. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy odbywają się w ciągu 3 miesięcy od
wyborów do Rady Gminy.
§ 7.
1. Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Czernikowo nie później niż 30 dni
przed upływem kadencji, a datę i godziny głosowania wyznacza i podaje do
publicznej wiadomości.
2. Wybory do Rady pierwszej kadencji zarządzi Wójt Gminy w ciągu 30 dni od
dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 8.
1. Bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy gminy Czernikowo w
wieku 14 - 18 lat, stale zamieszkali na terenie gminy Czernikowo.
2. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy gminy w wieku 13-21
lat, stale zamieszkali na terenie gminy Czernikowo.
§ 9.
1. Wybory członków Rady są bezpośrednie (członków Rady wybiera się
bezpośrednio spośród zgłoszonych kandydatów) i odbywają się w
głosowaniu tajnym.
2. Głosować można tylko osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości ze
zdjęciem (np. legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy, dowód
osobisty, paszport).
3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania.
§ 10.
1. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Gminna Komisja Wyborcza
powoływana przez Wójta Gminy w składzie 5-osobowym.
2. Zadania Gminnej Komisji Wyborczej:
1/ rejestrowanie kandydatów na członków Rady,
2/ ustalenie listy kandydatów i podanie jej do publicznej wiadomości,
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3/ ustalenie wzoru karty do głosowania wraz z opisem sposobu głosowania i
warunkami ważności głosu,
4/ zarządzenie drukowania kart do głosowania,
5/ rozpatrzenie protestów,
6/ ustalenie wyników wyborów i ich ogłoszenie.
3. Gminna Komisja Wyborcza podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą
większością głosów.
§ 11.
Kandydatów na członków Rady może zgłaszać reprezentant grupy składającej
się z co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.
§ 12.
1. Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów w ciągu
dwóch tygodni od ogłoszenia daty wyborów. Do zgłoszenia załącza się:
1/ wykaz co najmniej 10 osób popierających kandydaturę z ich nazwiskami,
imionami, numerami pesel i podpisami,
2/ zgodę kandydata na kandydowanie w wyborach.
2. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje pracownik Urzędu Gminy Czernikowo,
wyznaczony przez Wójta Gminy do składu Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Nie można zgłosić kandydata, który do dnia wyborów włącznie ukończy 18
lat.
§ 13.
1. Tworzy się jeden okręg wyborczy obejmujący całą Gminę Czernikowo.
2. Głosowanie przeprowadza się w Zespole Szkół w Czernikowie.
3. Głosowanie przeprowadza Gminna Komisja Wyborcza w wyznaczonym
lokalu w godzinach 10.00 - 18.00.
4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „x" przy nazwisku
jednego kandydata znajdującego się na karcie do głosowania.
§ 14.
Zadania Gminnej Komisji Wyborczej:
1/ przestrzeganie terminów wyborczych,
2/ przeprowadzenie wyborów,
3/ ustalenie wyników wyborów,
4/ ogłoszenie wyników wyborów w obwodzie głosowania,
5/ przekazanie protokołów wraz z kartami wyborczymi niezwłocznie po
przeprowadzonych wyborach Gminnej Komisji Wyborczej.
§ 15.
1. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, o
uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez
przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w obecności członków
komisji uczestniczących w ustalaniu wyników głosowania.
Zasady działania Rady.
§ 16.
Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
§ 17.
Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.
Pierwszą sesję zwołuje i przewodniczy w jej obradach Przewodniczący Rady
Gminy w Czernikowie.

1.

2.
3.
4.

§ 18.
Na pierwszej sesji nowej kadencji Rada wybiera spośród siebie w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Przewodniczącego,
Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
Przewodniczący organizuje pracę Rady oraz przewodniczy jej obradom.
W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Zastępca.
Sekretarz sporządza protokoły z obrad Rady oraz redaguje zajęte przez Radę
stanowiska i opinie.
§ 19.

Obowiązki członka Rady:
1/ przestrzeganie Statutu,
2/ uczestniczenie w obradach Rady,
3/ aktywny udział w realizacji celów Rady,
4/ informowanie swoich wyborców o działalności Rady,
5/ powiadamianie Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca nauki lub
zamieszkania.
1.

2.
3.
4.

§ 20.
Rada odbywa sesje co najmniej raz na trzy miesiące w takich dniach i
godzinach, aby nie było kolizji z realizowaniem procesu edukacji i pracy
zawodowej.
Posiedzenia Rady są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad podaje się do
wiadomości publicznej.
Osoby spoza Rady mogą zabierać głos tylko za zezwoleniem
Przewodniczącego i po zakończeniu dyskusji przez członków Rady.
O terminie sesji powiadamia się członków Rady co najmniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem, wysyłając zawiadomienia, projekt

porządku obrad oraz w miarę możliwości projekty uchwał, a także inne
materiały związane z przedmiotem sesji.
5. W posiedzeniach Młodzieżowej Rady Gminy uczestniczy Wójt Gminy
Czernikowo lub osoba przez niego wyznaczona.
6. Obsługę Młodzieżowej Rady zapewnia pracownik Urzędu Gminy w
Czernikowie zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

§ 21.
1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie pisemnej, z uzasadnieniem i
przekazuje je Radzie Gminy w Czernikowie i Wójtowi Gminy Czernikowo.
2. Rada podejmuje opinie i stanowiska w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
§ 22.
Na każdym posiedzeniu Przewodniczący składa Radzie sprawozdanie ze swojej
działalności.
§ 23.
1. Gmina ponosi koszty materiałów biurowych potrzebnych Radzie do
wykonywania jej zadań statutowych.
2. Rada Gminy Czernikowo w uzasadnionych przypadkach może udzielić
Radzie wsparcia finansowego.
§ 24
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Uzasadnienie.
Celem uchwały jest stworzenie warunków umożliwiających młodzieży
wzięcie czynnego udziału w kształtowaniu lokalnej samorządności oraz w
podejmowaniu działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei
samorządności wśród młodzieży.
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