
UCHWAŁA NR XV/157/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 
1309, 1571, 1696) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 
XXXVII/297/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w statucie 
Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład MRG wchodzi nie więcej niż 22 radnych MRG w wieku od 13. do 20. roku życia, 
zamieszkałych na terenie gminy Strzelce Opolskie.

2. Członkowie MRG są wybierani i odwoływani przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy Strzelce 
Opolskie i uczniów szkół działających na terenie gminy Stzelce Opolskie.

3. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do MRG określa Ordynacja wyborcza, stanowiąca załącznik 
do Statutu MRG.”;

2) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Radnym MRG jest osoba wybrana spośród kandydatów na członka MRG, która ukończyła do 
dnia wyborów 13 lat i zamieszkuje na terenie gminy Strzelce Opolskie.”;

3) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Gabriela Puzik
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Załącznik do uchwały Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej

w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2019 r.

Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce

Opolskie

ORDYNACJA WYBORCZA
§ 1.1. Ordynacja wyborcza, zwana dalej „Ordynacją”, określa zasady i tryb wyboru członków

Młodzieżowej Rady Gminy Strzelce Opolskie (MRG).
2. Wybory są tajne, równe, powszechne.
§ 2.1. Prawo głosowania przysługuje:

1) uczniom - szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie gminy Strzelce
Opolskie - zamieszkałym na terenie gminy Strzelce Opolskie, którzy są uczniami, co najmniej
czwartej klasy szkoły podstawowej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;

2) młodzieży w wieku do lat 20, zamieszkałej na terenie gminy Strzelce Opolskie.
2. Prawo kandydowania przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Strzelce Opolskie: uczniom

szkół podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie gminy Strzelce Opolskie, którzy
są uczniami co najmniej siódmej klasy szkoły podstawowej, wyłączeniem szkół dla dorosłych, oraz
pozostałej młodzieży w wieku do lat 20.

3. Kandydatem może być:
1) uczeń zgłoszony przez co najmniej pięciu innych uczniów danej szkoły;
2) osoba, która zgłosiła wolę kandydowania do MRG w formie pisemnego wniosku (na formularzu

pobranym ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich lub Gminnego Zarządu
Obsługi Jednostek z siedzibą w Strzelcach Opolskich), składanym bezpośrednio w Gminnym
Zarządzie Obsługi Jednostek z siedziba w Strzelcach Opolskich ul. Wałowa 5; wzór wniosku
sporządza koordynator;
4. Zastrzega się, że kandydat może być zgłoszony tylko raz – bądź jako uczeń zgłaszany przez innych

uczniów, bądź osoba zgłaszająca wolę kandydowania w formie pisemnego wniosku, o którym mowa
w ust. 3 pkt 2 Ordynacji wyborczej.

5.  Termin wyborów zarządza przewodniczący MRG, nie później niż na 2 tygodnie przed upływem
kadencji MRG – w konsultacji z koordynatorem.

6. Wybory przeprowadzane są w formach i trybach:
1) na terenie szkół – spośród kandydatów zgłoszonych w danej szkole, zgodnie z § 3 Ordynacji

wyborczej;
2) na terenie gminy - spośród kandydatów zgłoszonych we wnioskach składanych bezpośrednio

w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek z siedzibą w Strzelcach Opolskich, zgodnie z § 4 Ordynacji
wyborczej.
7. Szkoły wskazują po maksymalnie jednym kandydacie wybranym do MRG w każdej ze szkół.
§ 3. 

1. Szkolne komisje wyborcze powoływane są przez dyrektora szkoły.
2. Za przeprowadzenie wyborów w szkole odpowiada samorząd uczniowski danej szkoły.
3. Zadaniem szkolnych komisji wyborczych jest:

1) organizacja i przeprowadzenie wyborów;
2) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania;
4) przeliczenie głosów;
5) sporządzenie protokołu przeprowadzonych wyborów;
6) podanie do wiadomości społeczności uczniowskiej wyników wyborów w szkole;
7) przekazanie wyników wyborów – protokołu - do koordynatora MRG (do protokołu dołącza się

podpisane oświadczenia kandydatów do MRG o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Id: 007BBD30-09F8-4908-B9BB-6EDB96F13EAF. Podpisany Strona 1



osobowych, a w przypadku uczniów niepełnoletnich również pisemną zgodę rodziców/prawnych
opiekunów), z zastrzeżeniem, że nieprzekazanie protokołu wyborczego ze szkoły - w terminie
określonym przez przewodniczącego aktualnego MRG - jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału
przedstawiciela danej szkoły w pracach Młodzieżowej Rady Gminy w Strzelcach Opolskich.
§ 4. 1. Wyboru kandydatów spośród osób, które złożyły wnioski i zgłosiły wolę kandydowania,

dokonuje działająca społecznie komisja wyborcza, powołana przez Burmistrza Strzelec Opolskich,
w składzie:
1) przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich;
2) dwóch przedstawicieli dotychczasowego prezydium MRG;
3) koordynator.

2. Komisja wyborcza dokonuje wyboru maksymalnie 9 kandydatów na członków MRG, większością
zwykłą głosów osób obecnych na posiedzeniu tej komisji.

3. Posiedzenie komisji wyborczej zwołuje koordynator.
4. Komisja sporządza protokół z dokonanego wyboru i przekazuje go koordynatorowi celem

przedstawienia wyników wyboru Burmistrzowi Strzelec Opolskich.
§ 5.1. Koordynator przedstawia Burmistrzowi Strzelec Opolskich protokoły z przeprowadzonych

wyborów kandydatów na członków MRG, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od wyborów.
2. Burmistrz Strzelec Opolskich zatwierdza skład wybranej Młodzieżowej Rady Gminy Strzelec

Opolskich.
3. Wyniki wyborów i skład nowowybranej MRG są ogłaszane poprzez upublicznienie ich w szkołach

i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i Gminnego Zarządu Obsługi
Jednostek z siedzibą w Strzelcach Opolskich.

§ 6. W przypadku odwołania lub rezygnacji członka MRG w trakcie kadencji nie przeprowadza się
wyborów uzupełniających.
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