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RADY GMINY DLUGOI-4KA
z dma29 stycnia 2010 r.

w sprawie wyra2enia zgody na utworzenie Mlodzie2owej Rady Gminy Dlugolgka'

powolania tej Rady i nadania jej statutu.

Na podstawie art, 5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym ( Dz. U

z 2001 r. Nr 142, poz l59l ze zm.) Rada Gminy DlugoQka uchwala. co nast€puje:

$ l. Powoluje sig ModzieZow4 Radg Gminy Dtugolgk4 zwanq dalej Modziezowa RadQ.

$ 2. l. ModzieZowa Rada, skladaj4ca sig z przedstawicieli mlodzie2y z terenu Gminy

Dugolka, ma charakter opiniodawczy, wnioskodawczy i konsultacyjny wobec dzidan organ6w

samorz4dowych Gminy DlugoQka w sprawach dotycz4cych nlodzieiry i mogilcych mie6 dla

nich istotne anaczenie.

2. lvffodzieZowa Rada sHada siQ z mlodziezy zainteresowanej pracami samorzqdu lokalnego

i dzidalnodciq publicmq w Gminie, wybranej w dernokatycznych wyborach.

3. Siedzibq ModzieZowej Rady jest DlugoQka.

$ 3. Nadaje sig Nffo&iezowej Radzie Statut w brzrnieniu stanowi4cym z@cmik do

niniejszej uchxaly.

$ 4, Wykonanie uchwdy powierza sig W6jtowi Gminy DugoQka.

$ 5. Uchwda wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku

Urzgdowym Wojew6dzwa DolnoSl4skiego.

Przewod niczqcy Rady

GminY
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@cznik do UchwdY Nr
x)oill/38s/10
RadY GminY Dlugolqka

z dnl.a 29 sVcmiaZ0l0 r.

STATUT Itr',ODZIEZ,/J-V,]DJ RADY GMINY DLUGOLEKA

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

$ 1. l. Statut okesla zasady dzidaniq cele i zadania Mlodzie2owej Rady Gminy Dlugoftka,

zwanej dalej,,Radq'.

2. Radajest reprez€ntacj4 rtodziety Gminy Dlugofka.

3. Podstawq dziaialnodci Radyjest praca spoleczna Radnych. Radni za pelnienie swojej

firnkcji nie mog4 pobierai wynagrodzenia lub diet.

4. Radni wybierani s4 zgodnie z zasadami i trybem wyboru czJonk6w Rady okeSlonymi

w rozdziale 6 niniejszego Statutu.

5. Radajest organem spolecznym, niezwi ryanym z zzdnqpatii4 politycznq lub ugrupowaniem

polityczryryn.

6. Kadencja Rady trwa 2laIa. Czas trwania kadencji liczony jest od daty wybor6w.

7. Rada nie posiada osobowoSci prau,nej.

Rozdzial2

Cele i Srodki dzialania

$ 2. Celem dzidania Radyjest:

1) reprezentowania interes6w nfodziery wobec instltucji samorzqdowych, rzqdowych i poza-

rz4dowych,

2) wspolpraca z samorzqdami uczniowskimi, organizacjami n*odzieinwymi,

3) dzialanie na necz ochrony praw i godnoSci praw dzieck4

4) promocja kulhrry, w szczeg6lno6ci tworzanej przezlttdd r*odych i do nich adresowanej,

5) promocja zdrowego trybu Zycia, prornocja sportu i turystyki,

6) ksztdtowanie i utrwalanie podstaw demokratycmych oraz wyrabianie umiejgtno5ci

podejmowania decyzji w okreSlonych obszarach zagadnieri,

7) didarue narzecz integra.cji i wsp6tpacy Srodowisk n*odzie2owych i tw6rcrych,
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8) zapewnienie mozliwo5ci uczestnictwa mlodziezy w procesie podejmowania decyzji

bezpodrednio wpfwaj 4cych na spos6b ijakoSdjej icia.

$ 3, Rada realizuje swoje cele poprzez:

l) inicjowanie dzidafi dotyczqcych ficia rnlodych ludzi w Gminie, a w szczeg6lnoSci

ll,zakesie nauki, kultury, sportu, turystyki,

2) opiniowanie projekt6w niekt6rych uchwd Rady Gminy Dugo\k4 regulujqcych sprauy

mqiqce uplyw na warunki rozwoju tnlodego pokolenia, dotycz4cc nauki, kultury, spoltu,

ochrony Srodowiska, turystyki,

3) udzielanie pomocy i podejmowanic interwencji w przypadku zagro2enia praw ucznia

i dziecka oraz swob6d obywatelskich,

4) nawiqzywanie wspolpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami,

5) organizowanie imprez kulturalnych i spotkari nrlodzie2owych propagujqcych cele Rady,

6) koordynacjg i inspiracjg inicjatyw mlodych ludzi,

7) prowadze,e dzidalnoSci informacyjno-doradczej.

Rozdzial 3

Organy Rady

$ 4, l. Rada wybiera nast€pujqce organy:

l) Prerydium Rady,

2) komisje problemowe.

2. Organy Rady dzialqj4 na podstawie Statutu Rady.

$ 5. 1. Organem wykonawczym Radyjest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium,

powolane drogq uchwdy Rady na okes jej kadencji. Prezydium sklada sip z:

I ) Przewodnicz4cego Rady,

2) dw6ch Wiceprzewodniczqcych,

3) Seketarza.

2. Rada wybiera Przewodniczqcego wigkszoSciq 2/3 glos6w przy obecnodci pr4najmniej 2/3

skladu Rady w glosowaniu tajnym. Pozostali czlonkowie Prezydium wybierani s4 bezwzglgdn4

wigkszoSci4 glos6w przy obecno$ci przynajmniej 213 sldadu Rady w glosowaniu tajnym.

3. Rada mo2e odw ola(, czlonkaPrezydium lub caty sklad Prezydium wigkszoSciq 2/3 glos6w

przy obecnoSci przanajmniej 2/3 skladu Rady w glosowaniu tajnym na u'niosek 3/5 skladu Rady

lub na wniosek Przewodnicz4cego Rady.
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4. Wniosek o odwolanie czlonka Prezydiun lub cdego Prezydium Rada rozpatruje na sesji

nast€pnej zwolanej nie wczeSniej niz po uplywie 14 dni od sesji, na kt6rej zgloszono wniosek, nie

pozrjej jednak niz przed uplrvem miesi4ca.

5. Je2pli wniosek o odwolanie cdonka Prezydium lub cdego Prezydium nie uzyskd

wymaganej wiqkszoSci glos6w, to kolejny wniosek o odwolanie mo2e byd 4loszony nie

wcze5niej niz po uplywie 3 miesigcy od poprzedniego glosowania w trybie jakw ust.3 i 4.

6. Prerydium ustgpujqcej kadencji pelni swoje obowi4zki do czasu powolania Prezydium

kolejnej kadencji.

7. Czlonek Prezydium moze zrerygnowai z pelnionej funkcji w Prezydium, poprzEz doitenie

pisemnego oSwiadczenia. Na jego miejsce Rada uybiera nowq osobg zgodnie z ust. 2.

8. W przypadku rerygnacji lub odwotania czlonka Prezydium lub cdego Prezydium pelni4 oni

swoje obowiqpki do czasu powolania nowego clonka lub Prezydium.

$ 6. l. Ocena realizacji zadafiRady przezPrezyditsm podlega wyQcmie Radzie.

2. Corocnie po zakoriczeniu roku budzetowego Prezydium przygotowuje sprawozdanie

z &ialalnofci Rady. Sprawozdarie podlega zaaprobowaniu przez RadE w okresie nie krotszym

niz I miesi4c, nie duzszym niZ 2 miesiqpe, po zakofczeniu roku budi€towego-

$ 7. Do zadari Prezydium naleZy w szczeg6lnoSci:

I ) przygotowywanie projekt6w uchwd Rady,

2) okre5lanie sposobu wykonywania uchwd,

3) realizacja uchwal Rady,

4) reprezentowanie Rady na zewnqtrz.

$ 8. l. Do kompetencji Przewodniczqcego Rady nalezy:

I ) kierowanie biez4cymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie

Rady na zewnqtrz,

2) zwolywanie sesji Rady, przygotowywanie porz4dku obrad, przewodniczenie obradom,

3) wnioskowanie o odwolanie clonk6w Prerydium,

4) skladanie Radzie sprawozdaf ze swojej dzidalno6ci migdrysesyjnej.

2. Przy r6wnym rozldadzie glos6w w glosowaniu wewnqtrz Prezydium, Przewodnicz4cy ma

derydujqgy glos.

$ 9. Do kompetencji Wiceprzewodniczqcych Rady naleiy:

I ) koordynacja dzidan komisji problemowych Rady,

2) w razie nieobecnoSci Przewodniczqcego kierowanie obradami Rady; kierownictrvo obejmuje

Wiceprzewodnicz4cy starsry wiekiem, chyba, 2e Przewodniczqpy wska2e innego,
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3) w przypadku czasowej niemo2no6ci rlykonywania :zadan przez Przewodniczqcego, jego

kompetencje i zadania przejmuje Wiceprzewodniczqcy upowaZniony pisemnie przez

Przewodnicz4cego, a gdy takie upowaZnienie nie z-ostalo wystawione, Prerydium wskazuje

Wiceprzewodniczqcego, kt6ry czasowo przejmuje kompetencie i zadanta

Przewodniczqcego.

$ 10. Do kompetencji i zadali SeketarzaRady nalezy :

l) prowadzenie dokumentacji Rady,

2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady,

3) sporzqdzanie protokol6w z sesji Rady i posiedzen Prezydium,

4) sldadanie Radzi e sprawozdan z dzialalnoSci Prezydium.

$ I l. l. Rada moze powolywac ze swojego grona komisje problemowe, k6rych zadaniem

iest zajmowanie siQ problemami wynikajqcymi z uchwal Rady.

2. Sklad osobowy oraz zakres dzialania komisji okredla uchwala Rady.

3. Komisja ulega ro zvnqzaniu z chwilqosi4gnigcia celu, chyba, ze uchwda stanowi inaczej'

4. Komisja ze swego grona wybiera przewodnicz4cego, kt6ry jest odpowiedzialny za

realurcjg zadalr,ra.

5. Komisja moze wyst€powai z iniciat)'v/4 uchwafodawczq.

R.ozdzial 4

Radni

$ 12. 1. Rada sldada sig z 15 Radnych.

2. W sklad Rady wchodz4 przedstawiciele Srodowisk szkolnych i mlodzie2owych,

desygnowani przez te Srodowiska, w nastEpuj4cej liczbie:

I ) Zespoi Szkol w B nenej l-qce -2

2) Zespol Szkol w Loznie -2

3) Zespol Szkol w Siedlcu -2

4) Publicme Gimnazjum w Borowej -2

5) Publicme Gimnazjum w Wilcrycach -2

6) Zespol Licealno- Gimnazjalny w Dugolgce -4, w tym:

a) 2 mandaty dla Gimnazjum

b) 2 mandaty dla Liceum

lpoeCrta*plelglnlqdzrgry WZslqi sl€iSZC G!!l!L q!e@k4- I
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$ 13. 1. Radnym moze byc kazda osoba zamieszkda w Gminie Dugolqka, kt6ra ukoriczyla
co najmniej 13 lat i nie ukofczyla 20lat,reprezsnitjEca w dniu wybor6w szkolg gimnazjalnq

i ponadgimnazjalnq z terenu gminy, lub uczqca sig w szkolach gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych poza Gminq DugoQka.
2, PrzejScie Radnego na wy2szy poziom ksztalcenia (np. ze szkoly gimnazjalnej do ponad-

gimnazjahej) w trakcie trwania kadencji nie powoduje uhaty mandatu. Radny zobowi4zmy jest

do reprezentowania spolecznoSci, z kt6rej zostal desygnowany do Rady.

3. Radny moze wykonywa6 swoje czynnoSci po zlo2eniu na I sesji urocirystego Slubowania

o nastgpujAcej tresci: ,,Slubujg uroczy(ciejako Radny pracowai dla dobra ipomy5lno3ci
n*odziery Gminy Dlugolgk4 dziatai zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami mlodziezy-
godnie i rzetelnie reprezentowai swoich wyborc6w, troszczyc siq o ich sprawy oraz nie
szczgddt sil dla wykonania zadafi Rady". Po odczyraniu treSci Slubowania, wlwolani kolejno
Radni wypowiadajrl slowo ,,$lubujE '. Radni, kt6rzy nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich
praca w radzie rozpoczgla sig w trakcie kadencji Rady, skladajq Slubowanie na pierwszej sesji,
na kt6rej s4 obecni.

$ 14. Radny ma prawo:

l) czynne i bieme prawo r'"yborcze do organ6w Rady,

2) 4)aszaria posni at6w i inicjatyw,

3) skladania interpelacji w istotnych sprawach zwiryanych z dzidatnoSciq Rady,

4) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych komisji problemowych,

5) uryskania kazdej informacji dotycz4cej prac Rady,

6) domagania siE wniesienia pod obrady Sesji, spraw kt6re vwaia za spolecznie pilne

i uzasadnione, zwlaszcza tych, kt6re wynikajq z postulat6w i skarg ,*yborc6w

$ 15, Radny ma obowiqzek:

I ) przestrzegania Stahrtu i uchwal Rady,

2) udz.r*t w realizacj i cel6w Rady,

3) uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach robocrych i pracach komisji problemor.lych, do
kt6rych zostd wybrany,

4) informowania reprezentowanej przez siebie spolecznoSci o dzidalno6ci Rady,

5) przedstawiania u'niosk6w spolecznofci na sesjach Rady,

6) przedloZenia usprawiedliwienia Pre4rdium Rady w razie nieobecnoSci na posiedzeniu Rady

w terminie nie duzszym nZ 7 dni, od dnia odbycia sesji.
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7) powiatlomienia Przewodniczqcego Rady o zmianie miejsca nauki i zarnieszkania'

$ 16. L Kadencja Radnego mo2:e byi skr6cona, jeZeli nie wywiq.zuje sig on ze swoich

obowiqpk6w i nie przestrzega Statutu Rady. Radnego odwoluje Rada na wniosek

Przewodniczqcego Rady lub 2/3 Radnych wigkszoSciq2/3 glos6w, w obecnoici co najmniej

polowy skladu Rady.

2. Radny ma prawo do rezygnacli z zajmowancgo stanowiska oraz do zlzeczenia siq mandatu

w czasie trwania kadencji. Oswiadczenie w tym przedmiocie powinno byd zlo2one na pi5mie

3. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 2 Rada podejrnuje uchwdq o wygaSnigciu mandatu

radnego na najbli2szej sesji.

Rozdzial 5

Sesje Rady

$ 17. l. Rada dzida na sesjach, na kt6rych rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwd sprawy

nalezqce dojej kompetencji. okreSlone u stalucie.

2. Rada odbywa swoje sesje w liczbie niezbEdnej do wypelnienia swoich zadanjednak nie

rzadziei 2 rvna@ miesiqce.

3. W okesie wakacji oraz ferii zimowych nie avoluje sig sesji oraz posiedzei komisji

i komisji problemowych.

$ 18. l. Sesje przygotowuje i zwoluje Przewodnicz4cy Rady ustalajqc porz4dek obrad,

miejsce. dziei igodzinq rozpoczEcia sesji.

2. Czlonkowie Rady powiadamiani sq o sesji pisemnie najp62niej w terminie 5 dni przed

ustalonym terminem sesji. Zawiadomienie opr6cz danych o miejscu i czasie rozpoczgcia obrad

zawierai powinno porz4dek obrad oraz materidy niezbgdne do odbycia sesji'

3. O sesji powiadamia siE W6jta Gminy DugoQka oraz Przewodnicz4cego Rady Gminy

DugoQka w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. W razie nie dotrrymania terminu, o kt6rym mowa w ust. 2, Rada moze podjqc uchwalq

o odroczeniu sesji, wyznaczajqc jej nowy termin odbycia.

5. Warunki, o k16rych mowa w ust. 2 nie dotyczl sesji nadz*yczajnych. do ktorych stosuje

sig zapisy $ 19.

6. Posiedzenia Rady sAiawne.

7. Listg go6ci zaproszonych na sesjE ustala Przewodniczqcy

$ | 9. l. Przewodnicz4cy Rady ma prawo zwolania sesj i nadzwyczajnych Rady'

2- Sesja nadzuyczajna poSwigcona jest sprawom pilnym, wymagaj 4cym niezwlocznego

rozstrzygnigcia. Przewodnicz4cy niezwlocmie powiadamia Radnych o terminie i projekcie

porz4dku obrad sesji. JeSli o w/w sprawach powiadamia sig w czasie sesji Rady, obecnych

Radnych uwah sig za powiadomionych.
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3. Sesja nadzwyc'ajna zwoll.wanajest na wniosek Prezydium lub co najmniej % sk*adu Rady

w ciqgu 5 dni od daty zlozenia wniosku.

$ 20. l. Otwarcie sesji nastgpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczqcego nastgpujqcej

formr-rly: ,,otwieram sesjg lr,*odzieZowej Rady Gminy DugoQka".
2. Po otwarciu sesji, Przewodniczqcy na podstawie listy obecnoici stwierdza prawomocnofi

obrad.

3. W prrypadku braku kworum- polowy sklady Rady- Przewodniczqcy wyznacza nowy
termin sesji.

4. Po stwierdzeniu, 2e Rada mo2e prawomocnie obradowae,Przewodniczqcy przedstawia

Radzie do uchwalenia projekt porzqdku obrad oraz prryjmuje wnioski do zaproponowanego
porzqlku obrad.

$ 21. L W kazdym momencie sesji Przewodniczqcy udziela glosu dla zgloszenia wniosku
o charakterze formalnym. Przedmiotem wniosku o charakterze formalnym mog4 byC

w szczeg6lno6ci sprawy:

1 ) odroczenia sesj i i wyznaczenia 1ej nowego terminu na podstawie $ 1 8 ust. 4,

2) odroczenia dyskusji i skreSlenia danego tematu z porzqdku obrad,

3) zakoficzenia dyskusji i przystqpienia do podjqcia uchwdy,

4) zankniqcia listy m6wc6w,

5) sfwierdzenia kworum,

6) naruszenia Statutu w toku prac Rady.

2. Pruewodnicz4cy poddaje wniosek o charakterze formalnym pod glosowanie. Rada
podejmuje uchwdg w sprawie wniosku formalnego arlrki4 wigkszoSciq glos6w w glosowaniu
jarrnym.

$ 22. l. Przewodnicz4cy czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem wla6ciwego
porzqdku obrad.

2. Przewodniczqcy mo2s nakazat, opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, kt6re
zakl6cajq porzqdek obrad lub naruszajq powagg sesji.

$ 23. l. Rada mo2e podejmowad uchwaly w obecnoSci co najmniej potowy skladu Rady.
2. Rada podejmuje uchwdy zrvykl4 wigkszoSci4 glos6w, przy obecnoSci co najmniej polowy

og6lnej liczby czlonk6w Rady w glosowaniu jawnym, chyba, ze Statut stanowi inacz€j.

W przypadku r6wnej liczby glos6w ro zstrzyga Sos przewodnicz4cego Rady.
3. Rada moZe zawsze ustalii przeprowadzenie tajnego glosowania, a takZe ustalii

koniecznoi C uzy skania b ezw zglgdnej wi gkszoi ci glo s6w.

$ 24, l, Z rttcjatywq podjgcia uchwaty moirc wystQpowad Prezydium, komisje problemo\rye

i co najmniej 3 radnych.
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2. Z wnioskiem o *ykonanie inicjatywy uchwdodawczei mog4 wystQpowac do podmiot6w

wymienionych w ust. I samorz4dy ucmiowskie.

3. Wnioski w sprawie podjqcia uchwaly przez RadE, a taLie projekry uchwal przedstawia sig

Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawcy

$ 25. 1. Uchwala Rady powinna zawierac:

l)dateibtul,

2) podstawg prawn4

3 ) rozstrzygniecie,

4; okreSlenie sposobor.r linansowania.

5) spos6b wykonania,

6) termin wejdcia w zycie

7) uasadnienie.

2. Uchwa! opahuje sig numerem sesji, numerem uchwaly oraz datq

3. Uchwaly podpisuje Przewodniczqcy Rady lub Wiceprzewodnicz4cy, kt6ry obradom

przewodniczyl.

4. Oryginaly uchwal ewidencjonuje sig i przechowuje wrzz z protokolem sesji'

5. Ewidencjq uchwd zajmuje sig Sekretarz Rady.

6. Orygina$ uchwal przechowuje sig w biurze Rady Gminy Dlugolgka'

$ 26. l. Czlonkowie Rady mog4w istotnych sprawach sldadai interpelacje lntelpelacje

sktrada siq na pi6mie. Odpowied2 na interpelacjq powinna byi udzielona pisemnie w terminie 14

dni odjej zlozenia. Na interpelacje odpowiada Przewodnicz4cy Rady lub Wiceprzewodnicz4cy

Rady.

2. W czasie obrad clonkowie Rady mog4 skladai zapytatlL'a'

3. W miarE moZliwodci Przewodnicz4cy lub wyznaczone przez niego osoby udzielaj4

odpowiedzi na zapytania w koncowej cz95ci obrad Rady' W przrypadku niemoznodci udzielenia

odpowiedzi na sesj i naleiry 1ej udzieht na nastqpnej sesji.

4. Radni za poSrednictwem Przewodniczqcego Rady, mogqz'$aszac u4adzom Gminy pytania

lub pomysly dotycz4ce funkcjonowania lokalnego samorzqdu'

5. W porzqdku obrad sesji przewiduje sig, z wyjqtkiem sesji uroczystych, wolne glosy'

zapytania sldadane pnez n*odzieZ Gminy Dugolgka.

$ 27. Zkrtnej sesji Sekretarz Rady sporz4dza protokol, bEdqcy zapisem przebiegu obrad

i podejmowanych p rzez Radp tozstrzrygnigi. Do protokotu do[cza sig listq obecnoSci oraz

teksty podjgtych uchwd. Czlonkowie Rady mog4 zglaszlc poprawki do protokolu'

$ 28. l. Zwykla wigkszo6i glos6w o znacza, ire ,,2a" projektem opowiedzialo siE wigcej
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c2onft6w Rady ni2 ,,przeciw,'. Glos6w wstrzymujqcych sig i niewahrych nie wlicza sig do
zadnych z grup $osujqcych ,ga,' czy ,,przeciw".

2. Bezw4)gdnaliczba $os6w oznacza. 2e przechodzi uchwda bqdZ kandydatura, kt6re
uzyskdy co najmniej I glos wigcej od sumy pozostalych wa2nie oddanych glos6w, tzn.
przeciwnych i wstrzymuj qcych sig.

$ 29. l. W glosowaniu jawnym czlonkowie Rady glosuj4 przez podnjesienie rgk i. Za $osy
wazne uaaje siE te, kt6re oddano ,,2a", ,,przeciw" oraz,,wsrzymuj4ce sig,,.

2. W glosowaniu tajnym za glosy wazne uaaje sig te, kt6re oddano w spos6b okre6lony
wczefniej przezRadg dla tego glosowania.

3. Crlosowanie w trybie ajnym przeprowadza komisja skrutacy1na powolana na sesji spoSr6d
radnych.

4. Wyniki glosowania odnoto\auje siQ w protokole sesji.

$ 30. Glosowaniej awne przeprowadzaprzswodniczqcy Rady prry pomocy
Wiceprzewodnicz4cego i Sekretarza, a w razie potrzeby 16 wniez przEz imych czjonk6w Rady
wy znaczony ch przez przewodnicz4cego.

Rozdzial 6

Zasady i tryb rvyboru czlonkdw Rady

$ 3I. Czynne prawo wyborcze ma kaZdy, kto uczgszcza do szkoty, o kt6rej mowa w $ 12
i ukofcry 13 lal a takze osoba, kt6ra ukoricryla 13 lat, jest mieszkaricem Gminy Dlugotka
a uczqszcza do szkoly majqcej siedzibg poza terenem Gminy Dlugolpka.

$ 32. I. Wybory s4 r6wne - ka2demu przyslugjejeden glos i bezpoSrednie _ glosowai
moina tylko osobi5cie, po okazaniu legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

2. Glosowanie odbywa sig w specjalnie do tego celu \ayaaczonym lokalu wyborczym.
3. Uma przeznacmna do glosowania w trnabyt zabezpieczona przed otwarciem plomb4

l opatrzona piecz€ciq szkoty.

4. Zabrania siE wynoszenia umy z lokalu wyborczego pod rygorem niewa?ro5ci glosowania
w danym okrggu wyborczym.

$ 33. Wybory do Ra dy zarzqa.a y16ig 6miny w Dlugolp ka . Z,arzqdzenie ptblikowane jest na
stronie intemetowej Urzpdu Gminy w DugoQce i oglaszane w szkolach, w spos6b zwyczajowo
przyjgty dlakazAej ze szk&.

$ 34, Gming Dugohka dzieli sig na okrggi wyborcze, kt6rymi s4 szkoly. Wykaz ok9g6w
wraz z ifoSci4 mandat6w zawierazfucmik nr I do statutu.

$ 35. l. Za przeprowadzenie wybor6w odpowiada okpgowa komisja powolana przez
samorzqd szkolny.

2. Okrggowa komisja wyborcza sklada sig z 5 os6b.
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3. W pracach kornisji nie rnoze bra6 udzidu osoba ubiegajqca sig o mandat czlonka Rady'

$ 36' l. Wybory w szkole organizuje dyrektor wsp6lnie z samorzqdem szkolnym.

2. Za przygotowanie kart odpowiada okrggowa komisja wyborcza.

3. Karta do glosowania powinna zawierai b/tLd, date wyborow, nazwq szkoly i numer okrEgu

wyborczego, imiona i nazwiska kandydat6w, pola ptzeznaczone na dokonanie wyboru,

skr6conq instrukcje glosowania.

4. Kartg do glosowania wydaje okpgowa komisja wyborcza po okaz-aniu legitymacji szkolnej

lub innego dokumentu potwierdzajqcego tobamosc.

5. Giosujqcy powinien poSwiadczyi odebranic karty do glosowania wlasnorQcznym

podpisem. Glosujqcy moze otrzymai tylko jedn4 kartq do glosowania i nie moig jeJ przekaTz't

innej osobie

6. Na karcie do glosowania glosuj4cy stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata,

kt6rego popiera znak ,)C'.
7. Za g)osy niewaime umaje sig karty do glosowania, na kt6rych liczba mak6w ,,X'

postawionych w polach przy nazwiskach przekracza liczbE mandat6w pozostajQcych do

obsadzenia w danym okrEgu wyborczym, oraz karty do glosowania, na kt6rych w polach

przeznaczonych na dokonanie r.qrboru znajdujq siQ inne znki ni2 ,,X'.

$ 37. l. Kandydat6w na czlonk6w Rady mog4zgJaszat

l) zespoly klasowe danej szkoly - 2 kandydat6w,

2) kola zainteresowafi dzidqj4ce w szkole - I kandydata.

2. Dla zarejeshowania kandydata koniecznejest zebranie przez kandydat6w podpis6w os6b

popieraj4cych kandydaturg. Lista powinna zawierai poparcie minimum l5 uczni6w' Kandydat

przekazuje listg samorzqdowi szkolnemu,

3. Listg kandydat6w bior4cych udzid w wyborach ustala samorz4d szkolny, nie p6lniej niz

na 10 dni przed dniem wybor6w.

$ 38. Kampania wyborcza rozpoczyna sig z dniem ogloszenia terminu wybor6w'

$ 39. Wybory powinny byc przeprowadzone w terminiejednego miesiqca od daty ich

zan4dznnia.

$ 40. I . Wybory odbywaj4 sig w glosowaniu tajnym Karty do glosowania wrzrca sig do

umy wyborczej.

2. Jezeli w danym okrggu nie zgloszono iadnego kandydat4 wybor6w nie przeprowadza sig

w tym Okqgu.

3. Je2eli w danym okrpgu wyborczym liczba kandydat6wjest mniejsza lub r6wna liczbie

mandat6w przypadajqcych na dany Okgg przeprowadza sig wybory.

$ 41. W przypadku uryskania przez kandydatdw r6wnej liczby glos6w przeprowadza sig

dodatkowe rnybory w ciqgu 3 dni, informujqc o tym wyborc6w danego okrqgu' Na kartach do
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glosowania umieszcza sig tylko nazwiska tych kandydat6w, kt6rqy uzyskali r6ran4 ilos6 glos6w.
Glosowanie odbywa sig w specjalnie zorganizowanym w tym celu lokalu wyborcirym,
w warunkach zapewniajqcych dobrowolne, bez przymusu oddanie grosu.

$ 42. 1. Protesty zwiq,zane z przeprowadzeniem wybor6w i ustalaniem wynik6w mo2na
z$uza( do Przewodniczqcego Rady Gmirry DlugoQka. Decyzja przewodniczqcego jest
ostatecma.

2. Protesty powinny miei formg pisemn4

$ 43. l. Niezwlocznie po przeprowadzeniu wybor6w komisja wyborcza przystqpuje do
liczenia glos6w. Z przeprowadzonego glosowania komisja sporzqdza protokol, kt6rego jeden
egzemplarzprzssyla do W6jta Gminy DlugoQka.

2. Protokol, o kt6rym mowa w ust. I zawiera datq wybor6w, nazwg okggu, liczbg
uprawnionych do gfosowania, liczbg oddanych glos6w, liczbg glos6w waZnych oddanych na
poszczeg6lnych kandydat6w, nazwiska i imiona wybranych czlonk6w Rady, podpisy komisji
wyborczej.

S 44. l. Na podstawie protokol6w poszczeg6lnych komisji wyborczych Biuro Rady Gminy
Dug@ka sporz4dza protokol og6lny zawierajqpy informacje o wynikach glosowania we
wszystkich okrggach wyborczych. protokol zawiera: liczbg uprawnionych do glosowani4 liczbq
oddanych glos6w, liczbg gtos6w oddanych na poszczeg6lnych kandydat6w, nazwiska i imiona
wybranych czlonk6w Rady wraz z nazwami okgg6w wyborczych, sklad komisji wyborczej.

2. Po akceptacji przez W6jta Gminy Dlugo&ka protokol zostaje przekazany wraz zkarrxnt
do glosowania Przewodniczqcemu Rady Gminy DugoQka. Biuro Rady Gminy Dlugolpka
zarneszrzawynlki wybor6w na tablicy ogloszefi oraz na stronie intemetowej Urzgdu Gminy
w DugoQce.

3. Decyzje okrggowych komisji wyborc zych wchodz4w irycie po uplywie 30 dni od datyjej
ogloszenia.

4. Okggowe komisje wyborcze ulegaj qrozirqzariu z chwilq ogloszenia wynik6w wybor6w
do Rady.

$ 45. l. W okrggu wyborczym mandaty cdonk6w Rady otrrymujq dwie osoby, kt6re
uzyskdy kolejno najwigksz4 ilo6C glos6w.

2. Jeire'li obsadzenie mandatu byloby niemozliwe z powodu braku kandydat6w z okrggu
wyborczego mandat ten pozostaje nieobsadzony. OkeSlona w g l2 ust. I statutu liczba
czlonk6w ulega w6wczas zrnniejszeruu.

$ 46. l. Wyga5niqcie mandatu przed uplywem kadencji nastgpuje wskutek:
a) nzeczenia sig mandatu przez czlonka,

b) utraty praw ucznia.

2. W prrypadku wygadniqcia mandatu uzupelnia sig sklad Rady o osobe, kt6ra uzyskda
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kolejno najwigkszq licz.trE glos6w w szkole, do ktorej uczgszczd dany czlonek Rady (z

pominigciem os6b, koriczqcych szkolE w danym roku kalendazouym.).

3. Wybory uzupelniqjqce przeprowadza siQ w szkole w sytuacji braku osoby, kt6ra uryskala

kolejno najwigkszq liczbp glos6w. Do wybor6w uzupdniajqcych stosuje sig odpowiednio

postanowienia statutu dotyczqce wybor6w.

4. Czlonkowie Rady, kt6rzy uzyskali mandat na zasadach okeSlonych w ust. 2 i 3 wykonuj4

mandat do czasu zakoriczenia kadencji Rady.

$ 47. L I sesjE nowo wybranej Rady zrvoluje w ci4gu l4 dni od daf uprawomocnienia siq

wybor6w do Rady i prowadzi do czasu wylonienia nowego Przewodnicz4cego Rady,

Pnewodnicz4cy Rady ustgpujqcej kadencji.

2. W przypadku, gdy zwolanie iprowadzenie sesji przez Przewodnicz4cego Rady ustQpuj4cej

kadencji niejest moZliwe, sesja avolywana i prowadzonajest przez Przewodniczqcego Rady

Gminy DugoQka.

Rozdzial7

Postanowienia kofcowe

$ 48. W sprawach nie objQrych Statutem Rady decyduje siE odrgbnymi uchwalami

podejmowanymi w zwyklyrn trybie.

$ 49, Sprawy, kt6rych nie udalo sig zakofczyi w czasie trwania kadencji, powimy byi

kontynuowane przez Radp nastEpnej kadenc.li.

$ 50. W6jt Gminy Dtugolpka powotuje Opiekuna Rady, kt6ry zapewnia warunki

umozliwiajqce swobodny przeplyw infbrmacji pomiqdzy organami samorzqdowymi Gminy

DugoQka i Urzgdem Gminy.

$ 51. Zmiany w Statucie mog4 byi dokonane przez Radq na wniosek Prezydium,

Przewodnicz4cego lubl/2 skladu Rady w glosowaniu jawnyrn wigkszoSciq2/3.
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@cznik Nr I

do uchwdy Nr
)ocflIy385/10
Rady Cminy DugoQka

z dnta 29 sty cmia 20'10 r.

ZALACZNIKNR. I

Nr Granice ok&su wyborczego IloSi radnych wlbieranych

1 Uczniowie Zespotu Licealno- Cirnnazjaln€go w Dtu golece Liceum- 2 Cinrr'azjuin- 2

2 Uczniorfie ucz9szczaj4cy do szkolmajqcych siedzibe poza terenem Gminy Dtugoteka

,amieszkali na ternie Gminy

Uczniowie Zapolu Szkolw Brztzki L4ce 2

4 Uczniowi€ Zespolu Szkotw Lozinie 2

5 Uczniowie Zespolu Szkolw Siedlcu 2

6 Ucaiowie Publicznego Gimnazjun w Borcwej 2

7 Ucznrowte Publicaego Cimnazjun $ \a 
'lcaeach

2
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