
 
 
    Zał�cznik do uchwały nr XVIII/172/2005 
    Rady Gminy Cisek 
    z dnia 28 grudnia 2005r. 

 
 
 
 
 
 

Statut 
Młodzie�owej Rady Gminy Cisek 

 
 
 

 
Rozdział I. Postanowienia wst�pne. 

 
 

§ 1 
 
Ilekro� w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) Gminie – nale�y przez to rozumie� Gmin� Cisek 
2) Radzie – nale�y przez to rozumie� Młodzie�ow� Rad� Gminy Cisek, 
3) Statucie – nale�y przez to rozumie� niniejszy Statut Młodzie�owej Rady Gminy Cisek, 
4) Radzie Gminy – nale�y przez to rozumie� Rad� Gminy Cisek, 
5) Wójcie – nale�y przez to rozumie� Wójta Gminy Cisek. 
 
 

Rozdział II. Skład i tryb wyboru Rady. 
 
 

§ 2 
 
Rada składa si� z czternastu członków wybieranych w wyborach tajnych i bezpo�rednich na 
dwuletni� kadencj� liczon� od dnia wyborów, po jednym członku z ka�dego sołectwa Gminy. 
 
 

§ 3 
 
Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady przysługuje wszystkim mieszka�com Gminy, 
którzy w dniu wyborów do Rady uko�czyli 13 lat i nie przekroczyli 21 lat. 
 
 

§ 4 
 
1. Najpó�niej na 60 dni przed upływem kadencji Rady Wójt wydaje zarz�dzenie, w którym: 
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1) ustala termin wyborów do Rady, który winien przypada� w niedziel� w okresie 30 dni od 
upływu kadencji Rady, przy czym glosowanie w tym dniu odbywa si� w godzinach od 1300 
do 1800, 
2) powołuje Gminn� Komisj� Wyborcz� w składzie: 
a) pracownik Urz�du Gminy – przewodnicz�cy, 
b) przedstawiciel �rodowiska nauczycielskiego Gminy wyznaczony po zasi�gni�ciu opinii 
tego �rodowiska – sekretarz, 
c) dwóch przedstawicieli osób, o których mowa w § 3, wyznaczonych po zasi�gni�ciu opinii 
samorz�dów uczniowskich szkół działaj�cych na terenie Gminy – członkowie, 
3) ustala obwody głosowania, przy czym obwód głosowania mo�e obejmowa� jedno lub kilka 
sołectw, 
4) ustala siedziby obwodowych komisji wyborczych, 
5) ustala tryb i termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez 
�rodowiska młodzie�y zamieszkałej na terenie poszczególnych obwodów, przy czym termin 
tego zgłaszania musi upływa� nie pó�niej ni� na 37 dni przed dat� wyborów, 
6) ustala wzory dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz wzory protokołów 
obwodowych komisji wyborczych i protokołu Okr�gowej Komisji Wyborczej. 
7) ustala termin zgłaszania kandydatów do Rady, który musi upływa� nie pó�niej ni� na 37 
dni przed dat� wyborów. 
2. Najpó�niej na 30 dni przed dat� wyborów do Rady Wójt powołuje obwodowe komisje 
wyborcze w składzie: 
1) pracownik Urz�du Gminy – przewodnicz�cy, 
2) przedstawiciele rad sołeckich sołectw wchodz�cych w skład obwodu głosowania, 
3) przedstawiciele młodzie�y zamieszkałej w obwodzie głosowania, je�eli zostali zgłoszeni w 
trybie i terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5. 
 
 

§ 5 
 
1. Na list� kandydatów na członków Rady z danego sołectwa Gminna Komisja Wyborcza 
wpisuje osob� posiadaj�c� bierne prawo wyborcze do Rady, która zło�y w Gminnej Komisji 
Wyborczej nast�puj�ce dokumenty: 
1) list� co najmniej dziesi�ciu mieszka�ców danego sołectwa posiadaj�cych czynne prawo 
wyborcze do Rady popieraj�cych kandydatur�, która to lista powinna zawiera�: 
a) imi� i nazwisko, dat� urodzenia, obejmuj�ca dzie�, miesi�c i rok, oraz adres zamieszkania 
osoby popieranej,  
b) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia, obejmuj�ce dzie�, miesi�c i rok, i adresy 
zamieszkania co najmniej dziesi�ciu osób popieraj�cych kandydatur�, 
2) pisemn� zgod� kandydata na kandydowanie do Rady, a w przypadku kandydatów, którzy 
w dniu wyborów nie uko�cz� 18 lat – tak�e zgod� ich prawnego opiekuna na kandydowanie 
do Rady.  
2. Listy kandydatów do Rady z poszczególnych sołectw Gminy Gminna Komisja Wyborcza 
podaje do publicznej wiadomo�ci najpó�niej na 30 dni przed dat� wyborów i w tym samym 
terminie przekazuje je Wójtowi, który zapewni wydrukowanie w terminie najpó�niej na 7 dni 
przed dat� wyborów odpowiedniej liczby kart do glosowania w wyborach do Rady w 
poszczególnych sołectwach Gminy. 
3. Karty do głosowania opatrzone piecz�ci� Okr�gowej Komisji Wyborczej pobierane s� za 
pokwitowaniem przez przewodnicz�cych obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów 
przed rozpocz�ciem glosowania. 
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§ 6 
 
1. Wyborca zamierzaj�cy odda� glos w wyborach do Rady zgłasza si� w dniu wyborów w 
obwodowej komisji wyborczej wła�ciwej dla miejsca jego zamieszkania i okazuje dowód 
to�samo�ci umo�liwiaj�cy ustalenie daty jego urodzenia oraz adresu zamieszkania. 
2. Obwodowa komisja wyborcza po stwierdzeniu, i� zgłaszaj�cy si� wyborca posiada czynne 
prawo wyborcze i zamieszkuje w obwodzie głosowania, dla którego komisja jest wła�ciwa, 
wpisuje jego imi� nazwisko i adres zamieszkania na list� wyborców i wydaje mu kart� do 
głosowania zawieraj�c� nazwiska kandydatów do Rady z sołectwa, na terenie którego 
wyborca zamieszkuje. 
4. Je�eli zgłaszaj�cy si� wyborca nie posiada dowodu to�samo�ci, o którym mowa w ust. 1, 
albo nie spełnia warunków okre�lonych w ust. 2 – obwodowa komisja wyborcza odmówi 
wpisania go na list� wyborców i wydania karty do głosowania oraz odnotuje ten fakt w 
protokole, o którym mowa w § 7. 
5. Wyborca głosuje poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” w kratce obok 
nazwiska kandydata i wrzucenie tak wypełnionej karty do zapiecz�towanej urny. 
6. Głos jest niewa�ny, je�eli znak „X” postawiono w karcie do glosowania przy wi�cej ni� 
jednym nazwisku kandydata. 
 
 

§ 7 
 
1. Bezpo�rednio po zako�czeniu glosowania obwodowa komisja wyborcza rozpiecz�towuje 
urn�, ustala wyniki głosowania na podstawie kart do głosowania wyj�tych z urny i sporz�dza 
protokół z przebiegu i ustalenia wyników głosowania obejmuj�cy: 
1) oznaczenie daty i obwodu głosowania, 
2) imiona i nazwiska członków obwodowej komisji wyborczej obecnych w lokalu 
wyborczym podczas wyborów, 
3) dat� i godzin� rozpocz�cia i zako�czenia głosowania, 
4) liczb� kart do głosowania pobranych przez obwodow� komisj� wyborcz�, 
5) liczb� osób wpisanych na list� wyborców i liczb� wydanych kart do glosowania, 
6) liczb� kart do głosowania wyj�tych z urny, 
7) liczb� głosów wa�nych i liczb� głosów niewa�nych, 
8) liczb� głosów wa�nych oddanych na poszczególnych kandydatów wymienionych na karcie 
do głosowania, 
9) odnotowanie faktów, o których mowa w § 6 ust. 4, 
10) ewentualne uwagi członków komisji, 
11) dat� i miejsce sporz�dzenia oraz podpisy wszystkich członków obwodowej komisji 
wyborczej obecnych w lokalu wyborczym podczas wyborów. 
2. Do protokołu zał�cza si� list� wyborców oraz karty wyj�te z urny i karty pobrane od 
Okr�gowej Komisji Wyborczej a niewydane wyborcom. 
3. Protokół wraz z zał�cznikami obwodowa komisja wyborcza przekazuje niezwłocznie 
Gminnej Komisji Wyborczej. 
 
 

§ 8 
 

1. Niezwłocznie po otrzymaniu protokołów z przebiegu i ustalenia wyników głosowania z 
wszystkich obwodowych komisji wyborczych Gminna Komisja Wyborcza ustala wyniki 
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wyborów do Rady w poszczególnych sołectwach Gminy i sporz�dza protokół z ustalenia 
wyników wyborów. D protokołu tego stosuj� si� odpowiednio postanowienia § 7 ust. 1 i 2.  
2. Wybranym do Rady z listy kandydatów z danego sołectwa jest ten kandydat, który uzyskał 
najwi�ksza liczb� wa�nych głosów. 
3. Je�eli dwóch lub wi�cej kandydatów z listy kandydatów z danego sołectwa uzyskało liczb� 
wa�nych głosów równ� i jednocze�nie wi�ksza od liczby głosów oddanych na pozostałych 
kandydatów z tej listy, to Gminna Komisja Wyborcza przeprowadza w ci�gu 7 dni od daty 
sporz�dzenia protokołu, o którym mowa w ust. 1, losowanie mi�dzy tymi kandydatami w ich 
obecno�ci, z którego to losowania sporz�dza protokół. 
4. W ci�gu 7 dni od daty sporz�dzenia protokołu, o którym mowa w ust. 1, Gminna Komisja 
Wyborcza ogłasza publicznie wyniki wyborów do Rady i wydaje wybranym członkom Rady 
za�wiadczenia o wyborze. 
 
 

§ 9 
 
1. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji Rady z nast�puj�cych przyczyn: 
1) �mierci, 
2) utraty prawa wyborczego do Rady, 
3) zrzeczenia si� mandatu na pi�mie zło�onym przewodnicz�cemu Rady, a w przypadku 
przewodnicz�cego Rady – na pi�mie zło�onym przewodnicz�cemu Rady Gminy. 
2. Wyga�ni�cie mandatu nast�puje z dniem podj�cia przez Rad� uchwały stwierdzaj�cej 
wyga�ni�cie. Je�eli w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny wyga�ni�cia Rada nie 
podejmie uchwały o wyga�ni�ciu mandatu – mandat wygasa z ostatnim dniem tego terminu. 
3. W miejsce członka Rady, którego mandat wygasł, wst�puje ten kandydat z odpowiedniej 
listy kandydatów, który uzyskał kolejno najwi�ksz� liczb� głosów. Je�eli na tej li�cie 
figurował tylko jeden kandydat, to zarz�dza si� wybory uzupełniaj�ce, do przeprowadzenia 
których stosuje si� odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału. Wyborów 
uzupełniaj�cych nie przeprowadza si�, je�eli do ko�ca kadencji Rady pozostaje mniej ni� 6 
miesi�cy. 
 
 

Rozdział III. Zasady działania Rady. 
 
 

§ 10 
 
1. Rada obraduje na otwartych sesjach odbywanych co najmniej raz na kwartał pod 
przewodnictwem przewodnicz�cego Rady, wybranego przez Rad� spo�ród jej członków. 
2. Rada mo�e wybra� spo�ród jej członków wiceprzewodnicz�cego Rady, który w razie 
nieobecno�ci  przewodnicz�cego pełni wszystkie jego zadania okre�lone w niniejszym 
Statucie. 
3. Sesje Rady zwołuje przewodnicz�cy Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 
¼ statutowego składu Rady w ci�gi 14 dni od daty zło�enia takiego wniosku. 
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porz�dku obrad sesji przewodnicz�cy Rady 
przekazuje na pi�mie członkom Rady oraz Wójtowi i przewodnicz�cemu Rady Gminy z co 
najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 
6. Pierwsz� sesj� Rady w kadencji zwołuje przewodnicz�cy Rady Gminy w terminie 30 dni 
od daty ogłoszenia przez Gminn� Komisj� Wyborcz� wyników wyborów do Rady. Do czasu 
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wyboru przez Rad� przewodnicz�cego Rady obrady pierwszej sesji Rady prowadzi 
przewodnicz�cy Rady Gminy. 
 
 

§ 11 
 

1. Rada podejmuje uchwały w glosowaniu jawnym zwykł� wi�kszo�ci� głosów w obecno�ci 
co najmniej połowy statutowego składu Rady, chyba �e członkowie Rady w głosowaniu 
przeprowadzonym w tym trybie zdecyduj�, �e przyj�cie konkretnej uchwały ma si� odby� w 
glosowaniu tajnym kwalifikowan� wi�kszo�ci� głosów. 
2. Przebieg sesji Rady protokołowany jest przez protokolanta wybranego przez Rad� spo�ród 
członków Rady. 
3. Teksty uchwał przewodnicz�cy Rady przekazuje Wójtowi i przewodnicz�cemu Rady 
Gminy 
 
 

§ 12 
 

Rada mo�e tworzy� spo�ród członków Rady stałe i dora�ne komisje problemowe i ustala� 
zakres ich zada�. 


