
UCHWAŁA NR XXIII/179/2013
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 18 kwietnia 2013 r.

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. 

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167,poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. 

§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Leszek Dariusz Urawski
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/179/2013 r.
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 18 kwietnia 2013 r. 

STATUT 
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W SOBOLEWIE

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie, zwanej 

dalej „Radą”. 

2. Rada jest reprezentacją szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Sobolew, 

wybranych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie.

3. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy w Sobolewie, a terenem działania – Gmina Sobolew.

Rozdział 2 

Cele działania Rady

§ 2 

Celem działania Rady jest:

1) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

2) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy Sobolew;

3) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych  mieszkańców 

Gminy Sobolew;

4) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;

5) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3

Do zadań Rady należy:

1) godne reprezentowanie młodzieży Gminy w Sobolewie,

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Sobolewie,

3) opiniowanie projektów uchwał Rady  Gminy w Sobolewie dotyczących młodzieży,

4) decydowanie o wydatkach Młodzieżowej Rady w ramach posiadanego budżetu,

5) nawiązywanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz samorządowymi 

organizacjami młodzieżowymi innych miast i gmin,

6) uchwalanie Regulaminu Rady oraz proponowanie zmian Statutu,
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7) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania samorządów 

lokalnych,

8) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio 

wpływających na jakość jej życia,

9) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności 

podejmowania decyzji,

10) reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz Gminy oraz instytucji zewnętrznych,

11) organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, 

proekologicznym,

12) organizowanie imprez o charakterze charytatywnym,

§ 4 

Kadencja Rady trwa dwa lata licząc od dnia złożenia ślubowania z tym, że pierwsza kadencja Rady 

upływa z dniem 31 sierpnia 2014 roku.

§ 5

1. Członek Rady składa ślubowanie podczas pierwszej sesji Rady o następującej treści:

"Ślubuję uroczyście jako młodzieżowy radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy 

w Sobolewie, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie 

reprezentować Szkolę i Urząd Gminy w Sobolewie, troszczyć się o sprawy mieszkańców gminy 

oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady".

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu jego treści wywołani kolejno członkowie 

Rady powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: 

"Tak mi dopomóż Bóg".

3. Pierwsza sesja Rady odbywa się w ciągu 20 dni od powołania Rady.

4. Pierwsza sesja Rady odbywa się po warsztatach integracyjno-poznawczych zorganizowanych 

przez Przewodniczącego Rady Gminy w Sobolewie.

§ 6 

1. Radny ma prawo: 

2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Rady, 

3. Zgłaszania postulatów i inicjatyw, 

4. Składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady, 

5. Uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych Zespołów Problemowych, 

6. Uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Rady, 
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7. Domagania  się  wniesienia  pod  obrady  Sesji,  spraw  które  uważa  za  społecznie  pilne 

i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg uczniów. 

8. Radny ma prawo być członkiem najwyżej dwóch Komisji.

§ 7 

Radny ma obowiązek: 

1. Przestrzegania Statutu i uchwał Rady,

2. Udziału w realizacji celów Rady,

3.  Uczestniczenia w sesjach Rady i pracy komisji problemowych, do których został wybrany,

4.  Informowania społeczności uczniowskich o działalności Rady,

5.  Przedstawiania wniosków społeczności uczniowskich na sesjach Rady, 

6. Przedłożenia  usprawiedliwienia  Przewodniczącemu  Rady  w  razie  nieobecności  na  sesji 

Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni,

7.  Powiadomienia Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania. Radny 

ma prawo: 

8. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Rady, 

9. Zgłaszania postulatów i inicjatyw, 

10. Składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,

11.  Uczestniczenia w pracach komisji problemowych do których został wybrany, 

12. Uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Rady, 

Domagania się wniesienia pod obrady sesji, spraw które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, 

zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg uczniów.

§ 8 

1. Sesje Rady odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

2. Sesje Rady mogą odbywać się również w innych pomieszczeniach wskazanych przez Wójta.

Rozdział 3

Organy Rady

§ 9

Organami Rady są:

1) Prezydium Rady,

2) komisje problemowe. 
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§ 10

1. Prezydium Rady jest organem wykonawczym Rady, powoływanym na pierwszej sesji Rady.

2. Prezydium Rady składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących oraz 

Sekretarza.

3. Rada wybiera członków Prezydium Rady spośród radnych w głosowaniu tajnym 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

4. Rada może odwołać członków lub cały skład Prezydium Rady większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej 

1/3 składu Rady.

5. Członek Prezydium Rady może zrezygnować z pełnienia funkcji, wówczas na jego miejsce 

Rada wybiera nowego członka.

6. Członkowie Prezydium Rady nie mogą być przewodniczącymi komisji problemowych.

§ 11
1. Do zadań Prezydium Rady należy:

1) wykonywanie uchwał Rady,

2) przygotowywanie projektów uchwał, wniosków i opinii,

3) ustalanie terminów sesji Rady,

4) ustalanie porządku obrad Rady,

5) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Rady i jej organów,

6) przedstawianie Radzie Gminy w Sobolewie problemów środowiska młodzieży, których 

rozwiązanie przekracza możliwości Rady,

7) przedstawianie Radzie Gminy w Sobolewie uchwał, wniosków i opinii Rady,

8) reprezentowanie Rady.

2. Uchwały Prezydium Rady zapadają zwykłą większością głosów.

§ 12

Zadaniem Przewodniczącego Rady jest w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady,

2) organizowanie pracy Prezydium Rady,

3) zwoływanie sesji Rady, prowadzenie obrad,

4) podpisywanie uchwał, wniosków, opinii, porozumień i stanowisk.

§ 13

1. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady sesje zwołuje i prowadzi upoważniony 

Wiceprzewodniczący Rady.
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2. Zadaniem Sekretarza Rady jest w szczególności:

    1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

    2) sporządzanie protokołu z sesji Rady i posiedzeń Prezydium.

§ 14

1. Rada powołuje komisje problemowe stałe lub doraźne.

2. Komisje doraźne Rada powołuje do realizacji konkretnych przedsięwzięć, wynikających 

z uchwał Rady, określając ich skład i zadania.

3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wybrany ze składu komisji w głosowaniu 

tajnym, zwykłą większością głosów.

4. O terminie posiedzenia komisji zawiadamia członków komisji jej Przewodniczący, nie 

później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

§ 15

1. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia członków Rady Przewodniczący Rady, na 14 dni 

przed posiedzeniem.

2. Posiedzenia Rady i jej organów są jawne , co oznacza, że podczas obrad na sali może być 

obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone miejsca.

3. Rada bezwzględną większością głosów może dokonać zmian w porządku obrad 

przygotowanym przez Prezydium Rady.

Rozdział IV
 Zasady i tryb wyborów Rady

§ 16

Członkiem Rady może zostać każdy uczeń szkół, o których mowa § 1 ust. 2 Statutu.

§ 17

Aby uzyskać czynne prawo wyborcze do Rady, uczeń  musi złożyć do dyrektora szkoły 
oświadczenie woli o kandydowaniu.

§ 18

Wybory są równe - każdemu przysługuje jeden głos.

§ 19

Wybory są bezpośrednie - członków Rady wybiera się bezpośrednio spośród zgłoszonych 
kandydatów.
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§ 20

Głosować można tylko osobiście.

§ 21

1. Wybory do Rady ogłasza Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie.

2. W przypadku upływu kadencji Rady, wybory nowej Rady powinny odbyć się do dnia 31 

października tego roku.

§ 22

Podział na okręgi wyborcze ustala Rada Gminy w Sobolewie.

§ 23

Przewodniczący Rady Gminy w Sobolewie przy wykonaniu czynności wyborczych  bierze pod 

uwagę uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Gminy Sobolew w chwili zarządzenia 

wyborów.

§ 24

Za organizację wyborów w danych okręgach wyborczych odpowiedzialne są samorządy 

uczniowskie w porozumieniu z dyrektorami szkół.

§ 25

Za przeprowadzenie wyborów odpowiada samorząd uczniowski.

§ 26

Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 10 uczniów.

§ 27

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminu wyborów.

§ 28

Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

§ 29

Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 

§ 30
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Niezwłocznie po zakończeniu głosowania samorząd uczniowski przystępuje do obliczania jego 
wyników.

§ 31

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada Gminy w Sobolewie na wniosek 

Przewodniczącego Rady Gminy podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który 

został wybrany przez Samorząd Uczniowski największą liczba głosów i wyraził zgodę na objęcie 

mandatu.

§ 32

1. Radnym może być uczeń szkoły wym. w § 1 ust. 2, który w roku kandydowania nie 

ukończył 19 lat.

2. Mandatu radnego nie można łączyć z mandatem radnego Rady Gminy w Sobolewie.

3. Mandat radnego wygasa wskutek rezygnacji, skreślenia z listy uczniów, 

nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Rady.

4.  Pisemną rezygnację składa się Przewodniczącemu Rady.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 33 

W sprawach nie objętych Statutem Rada podejmuje decyzje w drodze odrębnej uchwały 

w zwykłym trybie. 

§ 34 

Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji powinny być kontynuowane 
przez następną kadencję. 

§ 35 

Propozycje zmian w Statucie mogą być przedkładane Radzie Gminy w Sobolewie przez Radę na 

wniosek Prezydium, Przewodniczącego lub co najmniej 1/4 składu Rady w głosowaniu jawnym 

bezwzględną większością głosów przy obecności 1/2 składu Rady.

§ 36

Organem nadzoru dla Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie jest Rada Gminy w Sobolewie.
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