Uchwała Nr XII-7/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin
Na podstawie art. 5b ust.1,2,3, art. 7 ust.1 pkt. 17 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§1.
§ 25 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Członkiem Rady Młodzieżowej może być osoba, która ukończyła 14 lat, a nie przekroczyła 24
lat.”
§2.
§38 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Okręgi wyborcze w wyborach samorządowych w Mieście i Gminie Wołomin tworzą granice
okręgów wyborczych w wyborach do Rady Młodzieżowej.
1. Wybory do Rady Młodzieżowej w okręgach wyborczych przeprowadza Komisja Wyborcza
Młodzieżowej Rady Miasta, wskazując miejsce i czas wyborów.
2. Dla ważności wyborów w danym okręgu wyborczym wymagana jest frekwencja co najmniej 20
osób. W przypadku braku frekwencji Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miasta wyznacza
nowy termin wyborów.
3. Okręg, w którym ilość uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Młodzieżowej jest
najmniejszy, jest okręgiem 5-cio mandatowym. Pozostałe trzy okręgi są 6-cio mandatowe”.
§3.
§39 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta wchodzą:
1) Radny Rady Miejskiej w Wołominie wskazany przez Radę Miejską;
2) Pracownik Urzędu Miejskiego wskazany przez Burmistrza Wołomina;
3) 4 osoby wskazane przez Komitet Inicjatywny w wyborach do Rady Młodzieżowej, a po
zakończeniu kadencji, 3 osoby wskazane przez Radę Młodzieżową, posiadające przy tym prawa
wyborcze do tej Rady.
2. Do zadań Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta należy:
1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;
2) ustalenie trybu wyborów;
3) współpraca z Radą Miejską w celu sprawnego przeprowadzenia wyborów;

4) ustalenie zbiorczych wyników głosowania;
5) ogłoszenie wyników wyborów.
3. Kandydatów na członków Rady Młodzieżowej mogą zgłaszać:
1) samorządy szkolne;
2) koła zainteresowań;
3) stowarzyszenia;
4) kandydat może zgłosić się sam.
4. Kandydata na członka Rady Młodzieżowej zgłasza się do Komisji Wyborczej Młodzieżowej
Rady Miasta najpóźniej na 3 dni przed terminem wyborów.
5. Zgłaszając kandydata na członka Rady Młodzieżowej, należy podać jego imię i nazwisko, wiek,
adres zameldowania, numer dowodu tożsamości, oraz pisemną zgodę na kandydowanie.
6. Każdy kandydat na członka Rady Młodzieżowej musi razem ze zgłoszeniem dostarczyć Komisji
Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta listę co najmniej 30 podpisów osób posiadających czynne
prawo wyborcze do Rady Młodzieżowej, popierających jego kandydaturę.
1) Lista z podpisami popierającymi jego kandydaturę powinna zawierać imię, nazwisko, adres
zameldowania, numer dowodu tożsamości oraz podpis osoby popierającej;
2) Fałszowanie list lub powtarzanie się wpisów na liście z podpisami powoduje skreślenie z listy
kandydatów.
7. Kampania wyborcza w wyborach do Rady Młodzieżowej powinna być przeprowadzona zgodnie
z przepisami obowiązującego prawa”.
§4.
§40 Statutu otrzymuje brzmienie:
„W dniu głosowania Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miasta ustala wyniki wyborów w
danym okręgu i niezwłocznie podaje je do wiadomości.
1. Z przeprowadzonego głosowania Komisja Wyborcza Młodzieżowej Rady Miasta sporządza
protokół.
2. Protokół powinien zawierać:
1) datę przeprowadzenia wyborów;
2) łączną liczbę oddanych głosów;
3) liczbę głosów ważnych;
4) liczbę głosów nieważnych;
5) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
6) podpisy członków komisji.
3. Za wybranego w danym okręgu uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych
głosów. W okręgu, w którym oddano równą ilość głosów na 2 lub więcej osób, za wybranego
uznaje się kandydata starszego wiekiem.
4. Na podstawie protokołów ze wszystkich okręgów sporządza się protokół zbiorowy
zatwierdzający wynik wyborów.”

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

