
 

 Uchwała Nr XVIII/127/16 

Rady Gminy Niedrzwica Duża 

z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża  

Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Niedrzwica Duża uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża – załączniku do uchwały 

Rady Gminy Niedrzwica Duża  nr XXXVIII/273/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy Niedrzwica Duża (Dz. U. z Woj. Lubelskiego z 

2014 r. poz. 2740), zmienionym uchwałą Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XLI/293/14 z 

dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy 

Niedrzwica Duża (Dz. U. z Woj. Lubelskiego z  2014 r. poz. 3967), zmienionym uchwałą 

Rady Gminy Niedrzwica Duża nr XVII/123/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany 

statutu Młodzieżowej Rady Gminy (Dz. U. z Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2199)  

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Rada liczy 16 członków”. 

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny”. 

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada wybiera spośród członków Rady 

Przewodniczącego Rady, Pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady, Drugiego 

Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady, którzy tworzą Prezydium Rady w 

głosowaniu tajnym bezwzględną większością statutowego składu Rady”. 

4) § 26 otrzymuje brzmienie: „Członkiem Rady może być każdy uczeń gimnazjum lub 

szkoły ponadgimnazjalnej, który zamieszkuje na terenie Gminy Niedrzwica Duża, jak 

również uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, znajdujących się na terenie 

Gminy Niedrzwica Duża”. 

5) § 27 otrzymuje brzmienie: „1. Czynne prawo wyborcze ma każdy uczeń gimnazjum 

lub szkoły ponadgimnazjalnej, który zamieszkuje na terenie Gminy Niedrzwica Duża, 

jak również uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej znajdujących się na 

terenie Gminy Niedrzwica Duża. 

2. Osoba, która nie została ujęta w spisie wyborczym zgłasza chęć czynnego 

uczestnictwa w wyborach najpóźniej na 3 dni przed ogłoszoną datą wyborów   



 

i po weryfikacji uprawnień, zostaje dopisana do tego spisu”. 

6)  § 29 otrzymuje brzmienie: „Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Niedrzwica Duża 

nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji. Datę wyborów wyznacza się do 

końca września w godzinach umożliwiających głosowanie uczniom spoza szkół 

znajdujących się na terenie gminy Niedrzwica Duża. Zarządzenie jest ogłaszane w 

szkołach w sposób zwyczajowo przyjęty dla każdej ze szkół”. 

7) § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„Wykaz okręgów wraz z ilością mandatów: 

1.  Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej – 6 

2.  Gimnazjum nr 2 im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Niedrzwicy  

Kościelnej - 4, 

3. Gimnazjum nr 3 w Krężnicy Jarej - 4,  

4. Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej- 2.” 

8) § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W okręgach wyborczych, o których mowa w ust. 2, 

powoływane są Szkolne Komisje Wyborcze z siedzibą w poszczególnych szkołach, 

których zasady powołania i działania określone zostały w § 32 niniejszego Statutu.” 

9) § 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ Okręgiem wyborczym przypisanym osobie, która 

jest uczniem szkoły na terenie gminy Niedrzwica Duża jest ta szkoła, do której 

faktycznie uczęszcza.” 

10)  Do § 30 dopisuje się ustępy 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Okręgiem wyborczym przypisanym osobie, która uczęszcza do szkoły poza 

terenem gminy Niedrzwica Duża jest ta szkoła gimnazjalna, w rejonie której 

zamieszkuje. 

6. Istnieje możliwość skorzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego w innym 

okręgu wyborczym niż przypisany na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, 

złożony do Gminnej Komisji Wyborczej najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą 

wyborów.” 

11) § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje 

każdemu uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który zamieszkuje na 

terenie Gminy Niedrzwica Duża, jak również każdemu uczniowi gimnazjum lub 

szkoły ponadgimnazjalnej, znajdujących się na terenie Gminy Niedrzwica Duża”. 

12)  § 32 ust. 7 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu: „9. weryfikacja uprawnień osób, o których 

mowa w § 27 ust. 2.” 

13) § 32 ust.17 uchyla się.  



 

14) § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Osoba , która nie jest uczniem gimnazjum lub 

szkoły ponadgimnazjalnej, znajdujących się na terenie Gminy Niedrzwica Duża 

dostarcza formularz zgłoszeniowy do Gminnej Komisji Wyborczej i wpisana zostaje 

na listę kandydatów w tym Okręgu Wyborczym, do którego przynależy, z 

zastrzeżeniem § 30 ust. 6. Przyjmowanie formularzy zamyka się na 7 dni przed 

ogłoszoną datą wyborów”. 

15) § 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenie kandydata winno być poparte podpisami 

osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy 

Niedrzwica Duża w liczbie co najmniej 10”. 

16)  § 34 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Kampania wyborcza rozpoczyna się na 7 dni przed 

ogłoszoną datą wyborów i ulega zakończeniu w dniu poprzedzającym wybory”. 

17) § 35 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Za wybranych uważa się kandydatów, którzy 

otrzymali największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub większa liczba 

kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza 

powtórne głosowanie tylko na tych dwóch kandydatów. Głosowanie należy 

przeprowadzić w ciągu 7 dni po stwierdzeniu zaistniałej sytuacji”. 

18)  § 37 ust. 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „ Śmierci radnego”. 

19)  § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się 

skład Rady o osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w wyborach w 

tym samym Okręgu Wyborczym. Uzupełnienia dokonuje Wójt w drodze zarządzenia” 

20)  § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku możliwości uzupełnienia  Rady 

będzie ona funkcjonowała w pomniejszonym składzie”. 

21)  § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady, którzy uzyskali mandat na 

zasadach określonych w ust. 2 wykonują mandat do czasu zakończenia kadencji 

Rady”. 

22)  § 38 otrzymuje brzmienie: „Rada może odwołać członka Rady ze swego składu w 

głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady w 

przypadku: 

1.  Trzykrotnego opuszczenia sesji Rady bez usprawiedliwienia, 

2.  Niewywiązywania się członka Rady z przyjętych obowiązków, 

3.  Rażącego naruszenia ogólnie przyjętych norm społecznych. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niedrzwica Duża. 



§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 

 

            Przewodniczący Rady Gminy  

              Rafał Dziekanowski  

 


