Uchwata Nr V111/6612015
Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w
sprawie
powolania
Sedziszowskiego.

Mlodzieiowej

Rady

Powiatu

Ropczycko-

Na podstawie $11 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego,
stanowiqcego zalqcznik do Uchwaly Rady Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego Nr
Vl1/51/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu RopczyckoSedziszowskiego.

Rada Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego uchwala, co nastepuje:

51.Powoluje siq Mlodzieiowq Rade Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego.
52.Nadaje sie Statut Mlodzieiowej Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego
w brzmieniu stanowiqcym zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
93.Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzqdowi Powiatu.
§4.Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.
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Zalqcznik do uchwaiy Nr V111166/2015
Rady Powiatu Ropczycko-S?dziszowskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

STATUT
MLODZIEZOWEJ RADY
POWIATU ROPCZYCKO-SGDZISZOWSKIEGO
Rozdziat I
Postanowienia ogolne

51.l.Statut okresla zasady dziatania, cele i zadania Mtodzieiowej Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiegooraz tryb wyboru jej cztonkow.
2.Mtodzieiowa Rada jest reprezentacjq mtodzieiy uczqcej sie w szkolach
ponadgimnazjalnych Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego i mtodzieiy uczqcej siq
w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym.
3.Podstawq dziatania Mtodzieiowej Rady jest praca spoleczna Radnych. Radni za
petnienie swoich funkcji nie mogq pobierat wynagrodzenia, ani diet.
4.Mtodzieiowa Rada jest niezaleina politycznie.
5.Mtodzieiowa Rada dziata na podstawie niniejszego Statutu.
§Z.llekroc w Statucie jest mowa o:
1)Statucie - naleiy przez to rozumiek Statut Mtodzieiowej Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego,
2)Staroscie - naleiy przez to rozumiec Starostq Powiatu RopczyckoSqdziszowskiego,
3)Powiecie - naleiy przez to rozumiec Powiat Ropczycko-Sqdziszowski,
4)Mlodzieiowej Radzie - naleiy przez to rozumiec Mtodzieiowq Radq Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego,
5)Radnym - naleiy przez to rozumiec Radnego Mtodzieiowej Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego,
6)Prezydium - naleiy przez to rozumieC Prezydium Mtodzieiowej Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego,
7)Przewodniczqcym - naleiy przez to rozumiec Przewodniczqcego Mtodzieiowej
Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego,
8)Wiceprzewodniczqcym - naleiy przez to rozumiec Wiceprzewodniczqcego
Mtodzieiowej Rady Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego,
9)Sekretarzu - naleiy przez to rozumieC Sekretarza Mtodzieiowej Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego.
93.1 .Mlodzieiowa Rada liczy 13 cztonkow, z zastrzeieniem 523 ust. 8.
2.Kadencja Mlodzieiowej Rady trwa dwa lata, liczqc od dnia wyborow.
3.Radni Mtodzieiowej Rady sq wybierani przez ~~czniow
szkot, ktorych reprezentujq.
4.Wobec organow Powiatu oraz innych instytucji Mtodzieiowa Rada ma charakter
konsultacyjny i doradczy.
5.Przejscie Radnego na wyiszy poziom ksztatcenia nie powoduje utraty mandatu
Radnego.

54.1 .StarostaPowiatu wyznacza opiekuna Mtodzieiowej Rady - osobq nie bqdqcq
cztonkiem partii politycznej oraz nie bqdqcq Radnym Rady Powiatu RopczyckoSqdziszowskiego.
2.Zadaniem opiekuna bqdzie wspieranie cztonkow Mtodzieiowej Rady w ich
obowiqzkach oraz koordynacja wspotpracy z organami Powiatu.
3.W kaidej szkole wyznaczony zostanie nauczyciel - koordynator dziatan
mtodzieiowych Radnych reprezentujqcych danq szkotq.
4.Starosta zapewni Mtodzieiowej Radzie dostqp do materiatow technicznobiurowych, niezbqdnych do wykonywanych przez niq zadari.
Rozdzial II
Cele i zadania Mlodzieiowej Rady
95.Celem Mtodzieiowej Rady jest w szczegolnosci:
l)upowszechnianie i rozwijanie idei samorzqdowej wsrod mtodzieiy,
2)inicjowanie, wspieranie i koordynowanie dziatan mlodzieiy w Powiecie,
3)organizacja aktywnego uczestnictwa mtodzieiy w iyciu publicznym,
4)zwiqkszenie partycypacji mtodych w procesach decyzyjnych,
5)ksztaltowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, prospotecznych,
obywatelskich i patriotycznych wsrod mtodzieiy,
6)podejmowanie dziatan na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwan mtodych
mieszkahcow Powiatu.
96.Mtodzieiowa Rada realizuje swoje cele poprzez:
1)inicjowanie dziatan dotyczqcych mtodzieiy na terer~iePowiatu,
2)nawiqzywanie wspotpracy z samorzqdowymi organizacjami mtodzieiowymi
Powiatu oraz zagranicznymi organizacjami,
3)inicjowanie i promowanie dziatan o charakterze spotecznym, edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,
4)proponowanie zmian do Statutu Mtodzieiowej Rady,
5)prowadzenie dziatan upowszechniajqcych ideq samorzqdu wsrod mtodzieiy oraz
efektywne wykorzystanie uprawnien w odniesieniu do konsultacyjnego charakteru
Mtodzieiowej Rady.
Rozdzial Ill
Organizacja Mlodzieiowej Rady
57.1 .Mtodzieiowa Rada obraduje na sesjach.
2.Pierwszq sesjq zwotuje Starosta i prowadzi jq do czasu wyboru Przewodniczqcego.
3.Na pierwszej sesji Mtodzieiowa Rada wybiera ze swojego grona Prezydium,
w gtosowaniu tajnym, bezwzglqdnq wiqkszosciq gtosow (tj. 50% gtosow waznych
plus jeden gtos) w obecnosci co najmniej potowy ogolnej liczby cztonkow
Mtodzieiowej Rady, w sktadzie:
1)Przewodniczqcy,
2)dwoch Wiceprzewodniczqcych,
3)Sekretarz.

4.0dwolanie czlonkow Prezydium nastepuje w trybie okreslonym w ust. 3. Odwolany
czlonek Prezydium peini obowiqzki do czasu wyboru nowego czlonka Prezydium.
58.Do zadan Prezydium w szczegolnosci nalezy:
I)opracowywanie planu pracy Mlodziezowej Rady,
2)przygotowywanie projektow uchwal,
3)okreslanie sposobu wykonania uchwal,
4)czuwanie nad realizacjq uchwal.
59.Do zadan Przewodniczqcego w szczegolnosci naleiy:
1)kierowanie biezqcymi sprawami Mlodzieiowej Rady,
2)organizowanie pracy Prezydium,
3)przygotowywanie porzqdku obrad,
4)zwolywanie sesji,
5)przewodniczenie obradom,
6)wspolpraca z wladzami samorzqdowymi.
§lO.Do zadan Wiceprzewodniczqcych w szczegolnosci naleiy:
1)zastepowanie Przewodniczqcego w przypadku niemozliwosci wykonywania przez
niego zadari,
2)wspieranie Przewodniczqcego w wykonywaniu jego zadan.

511.Do zadan Sekretarza w szczegolnosci nalezy:
1)odpowiedzialnos~za calq dokumentacje Mlodzieiowej Rady,
2)sporzqdzanie protokdow z posiedzeri Mlodzieiowej Rady,
3)zapewnienie sprawnego funkcjonowania Mlodzieiowej Rady.
~12.l.Mlodziezowa Rada moie powotywak ze swojego grona komisje problemowe,
ktorych celem jest wykonywanie okreslonych zadan wynikajqcych z uchwal
Mlodzieiowej Rady.
2.Sklad osobowy komisji problemowych, zakres jej dzialania i termin realizacji zadan
okresla uchwala Mlodzietowej Rady.

Rozdzial IV
Sesje Mlodzieiowej Rady
§13.Mlodziezowa Rada dziala na sesjach, na ktorych rozpatruje i rozstrzyga
w drodze uchwal sprawy naletqce do jej kompetencji, okreslone w Statucie.
s14.Sesje przygotowuje i zwotuje Przewodniczqcy ustalajqc list? zaproszonych
gosci, porzqdek obrad, miejsce, dzieh i godzine rozpoczecia obrad, z zastrzeieniem
57 ust. 2.
2.Radni powiadamiani sq o sesji najpoiniej w terminie 5 drri przed ustalonym
terrninem posiedzenia. Zawiadomienie oprocz danych o miejscu i czasie rozpoczecia
obrad zawierac powinno porzqdek obrad oraz niezbedne materialy. W tym samym
trybie zawiadamiani sq Przewodniczqcy Rady Powiatu i Starosta.
3.Sesje Mlodzieiowej Rady sq jawne.

815.1.Przewodniczqcy czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem
wlasciwego porzqdku obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodq Mlodziezowej
Rady, porzqdek obrad moze by6 zmieniony. Zmiana porzqdku obrad nastqpuje
bezwzglqdnq wiqkszoSciq gtosow statutowego skladu Mlodziezowej Rady.
2.Przewodrriczqcy moze nakazac opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady, ktore
zaklocajq porzqdek obrad lub naruszajq powagq posiedzenia.
~16.1.Mlodziezowa Rada moie podejmowak uchwaly w obecnoSci co najmniej
polowy ogdlnej liczby czlonkow Mtodziezowej Rady.
2.Mtodziezowa Rada podejmuje uchwaiy zwyklq wiqkszosciq glosow (wiqksza liczba
glosow ,,zal' niz ,,przeciw", glosow wstrzymujqcych siq i niewaznych nie bierze siq pod
uwagq), przy obecnosci co najmniej polowy ogolnej liczby czlonkow Mlodziezowej
Rady w glosowaniu jawnym.
3.Mlodziezowa Rada moze zawsze ustalic przeprowadzenie tajnego glosowania,
a takze ustalic koniecznosc uzyskania bezwzglqdnej wiqkszosci gtosow.
517.1.2 inicjatywq podjqcia uchwaiy moze wystqpowac Prezydium lub co najmniej
3 Radnych.
2.2 wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwalodawczej mogq wystqpowac do
podmiotow wymienionych w ust. 1 samorzqdy uczniowskie.

Radni Mlodzieiowej Rady

518.Przed przystqpieniem do wykonywania mandatu Radni skladajq slubowanie:
, , ~ l u b u j ~uroczyscie obowiqzki Radnego Miodziezowej Rady Powiatu
Ropczycko-Sqdziszowskiego sprawowac godnie, rzetelnie i uczciwie'1
519.Radny ma prawo:
I)zglaszaC wnioski, zapytania, postulaty i inicjatywy,
2)uzyskaC kazdq informacje dotyczqcq prac Mlodziezowej Rady,
3)proponowac tematy i sprawy do dyskusji, ktore uwaza za spolecznie pilne
i uzasadnione, zwlaszcza te, ktore wynikajq z postulatow mlodziezy Powiatu.
92O.Radny ma obowiqzek:
1)przestrzegaC Statutu,
2)uczestniczyC w realizacji celow Mlodzieiowej Rady,
3)brac czynny udziat w spotkarriach Mtodziezowej Rady,
4)informowaC swoich wyborcow o dzialalnosci Mlodziezowej Rady,
5)utrzymywal: stab kontakt z mlodzieiq w Powiecie,
6)przedstawiac wnioski swoich wyborcow na posiedzeniach Mlodzieiowej Rady,
7)przedlozyc usprawiedliwienia Przewodniczqcemu w razie rr ieobecnosci na
posiedzeniu Mlodziezowej Rady, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni po ustaniu
przyczyny nieobecnosci.
§21.l.Kadencja Radnego moze zostaC skrocona, jezeli rrie wywiqzuje siq on ze
swoich obowiqzkow i nie przestrzega Statutu. Radnego odwotuje Mlodziezowa Rada
na wniosek Przewodniczqcego, Prezydium lub polowy ogdlnej liczby czlonkow
Mlodziezowej Rady, bezwzglqdnq wiqkszosciq glosow.

2.Radny ma prawo do zrzeczenia siq mandatu w kazdym czasie.

Rozdzial VI
Zasady i tryb wyboru Mlodzieiowej Rady
522.1.Terrnin wyborow do Mtodziezowej Rady ogtasza Zarzqd Powiatu w drodze
uchwaty, najpozniej na miesiqc przed koncem kadencji poprzedniej Mlodziezowej
Rady.
2.Pierwsze wybory do Mtodziezowej Rady odbqdq siq do konca listopada 2015 roku.
moze
by6 kazdy
uczen
uczqszczajqcy do:
Liceum
523.1 .Radnym
Ogolnoksztatcqcego w Ropczycach, Liceum Ogolnoksztatcqcego w Sqdziszowie
Mlp., Zespolu Szkot w Ropczycach, Zespdu Szkot Technicznych w Sqdziszowie
Mtp., Zespdu Szkot Agro-Technicznych w Ropczycach i Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach.
2.Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) ma kazdy uczen uczqszczajqcy do
szkoty, w ktorej wybierani sq cztonkowie Mlodziezowej Rady.
3.Powiat dzieli siq na okrqgi wyborcze, ktorymi sq szkoty. Wykaz okrqgow wraz
z ilosciq mandatow zawiera zatqcznik nr 1 do Statutu.
4.Wybory Radnych przeprowadzane sq w szkotach (okrqgach wyborczych). Wybory
sq tajne, rowne i bezposrednie.
5.Wybory w szkole organizuje Dyrektor szkoty wspolnie z samorzqdem szkolnym.
6.Dyrektor szkoty powotuje Szkolnq Komisjq Wyborczq, sktadajqcq siq z uczniow. Jej
zadaniem jest organizacja wyborow, w tym przygotowanie miejsca do gtosowania,
przeprowadzenie gtosowania, zliczenie gtosow oraz podanie wynikow gtosowania do
publicznej wiadomosci.
7.Radnymi zostajq uczniowie, ktorzy otrzymajq najwiqkszq liczbq glosow.
8.Jezeli obsadzenie byloby niemozliwe z powodu braku kandydatow z okrqgu
wyborczego mandat ten pozostaje nie obsadzony. Okreslona w §3 ust. 1 Statutu
liczba czlonkow ulega wowczas zmniejszeniu.
524.lnformacje z podaniem nazwisk osob wybranych do Mtodziezowej Rady, Szkolna
Komisja Wyborcza przesyla Staroscie w terminie trzech dni od daty wyborow.
525.1 .Wygasniqcie mandatu przed uptywem kadencji nastqpuje wskutek:
1)zrzeczenia siq mandatu przez czlonka,
2)utraty praw ucznia,
3)odwotania z Mtodziezowej Rady na podstawie $21 ust. 1 Statutu,
2.W przypadku wygasniecia mandatu uzupetnia siq sklad Mlodziezowej Rady
o osobq, ktora uzyskata w danym okrqgu wyborczym kolejno najwiqkszq liczq gtosow
w wyborach.
3.Wybory uzupelniajqce przeprowadza siq w sytuacji braku osoby, ktora uzyskala
kolejno najwiqkszq liczbe gtosow.
4.Wybory uzupelniajqce do Mlodziezowej Rady przeprowadza sie w terminie nie
dluzszym niz 30 dni od dnia wygasniqcia mandatu.
5.Wybor6w uzupelniajqcych rrie przeprowadza siq w przypadku, gdy od daty
wygasniqcia mandatu Radnego do daty wyborow zwyktych uptynqioby mniej niz 60
dni.

Rozdzial VII
Postanowienia koncowe

526.W sprawach nie objqtych niniejszym Statutem, Mlodziezowa Rada podejmuje
decyzje w formie uchwaly.
527.0piekq nad Mtodziezowq Radq z ramienia Rady Powiatu RopczyckoSqdziszowskiego sprawuje
Przewodniczqcy Rady
Powiatu RopczyckoSqdziszowskiego, a z ramienia Zarzqdu Powiatu - Wicestarosta Powiatu RopczyckoSqdziszowskiego.
528.Zmiana Statutu odbywa siq w trybie jego nadania.

Zatqcznik nr 1 do Statutu Mlodzieiowej Rady
Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego

I

Nr okrqgu

1

Granice okrqgu

1

Liceum 0golnoksztatc;lce im. Tadeusza
Kosciuszki w Ropczycach

2

Liceum OgolnoksztaZcqce im. ks. Piotra
Skargi w Sqdziszowie Mlp.

3

Zespr3 Szkot im. ks. dra Jana Zwierza
w Ropczycach

4

Zespot Szkot Technicznych
w Sqdziszowie MZp. im. prof. Karola
Olszewskiego

5

ZespoC Szkot Agro-Technicznych
irn. Wincentego Witosa w Ropczycach

6

Specjalny Osrodek SzkolnoWychowawczy w Ropczycach

Liczba mandatow

