Załącznik nr 1
do Statutu Młodzieżowej
Rady Miasta Piastowa

Ordynacja wyborcza do
Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa
§1
Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady
Miasta Piastowa, zwanej dalej Radą.
§2
Pierwsze wybory do Rady odbędą się w 2011 roku.
§3
Kadencja Rady trwa dwa lata a wybory przeprowadza się do 31 grudnia w danym roku.
§4
Ogłoszenie o terminie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Piastowa
zostanie podane do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta, na stronie internetowej
Miasta Piastowa, w miejscach zwyczajowo przeznaczonych do zamieszczania informacji
urzędowych i innych miejscach.
§5
Młodzieżowa Rada Miasta Piastowa składa się maksymalnie z 11 członków wybranych w
wyborach powszechnych większościowych.
§6
Nad całością przeprowadzanych wyborów do Rady czuwa Miejska Komisja Wyborcza
(MKW) w składzie:
1. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Piastowie (2 osoby)
2. Przedstawiciel Burmistrza Miasta Piastowa.
§7
Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
1. Wyznaczenie terminu wyborów

2.
3.
4.
5.

Zarejestrowanie list kandydatów do Rady;
Przeprowadzenie wyborów
Ogłoszenie wyników wyborów do Rady;
Wyznaczenie daty pierwszej sesji nowej Rady;

§8
1. Kandydaci na członków Rady zobowiązani są do dostarczenia MKW następujących
dokumentów:
a. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (w przypadku
kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, oświadczenie musi być podpisane
przez rodziców). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.
b. Zgłoszenie kandydata z podpisami 10 osób popierających. Wzór zgłoszenia stanowi
załącznik nr 2.
c. Zgłoszenie kandydata przez rekomendującą organizację młodzieżową (lub działającą
na rzecz młodzieży). Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 3.
d. Oświadczenie o niekaralności.
e. Oświadczenie o stałym zamieszkaniu w Piastowie.
2. Rejestracja kandydata przez MKW następuje po dostarczeniu kompletu dokumentów
wymienionych w punktach: a,d,e oraz b lub c.
3. Termin rejestracji kandydatów w MKW upływa w dniu poprzedzającym o dwa
tygodnie dzień wyborów.
§9
1. Osoby, które spełnią wymogi par. 8 stanowią listę kandydatów do Rady.
2. Lista kandydatów ułożona jest alfabetycznie i zawiera następujące dane kandydatów:
imię (imiona), nazwisko, wiek,
3. Lista kandydatów jest opublikowana i podana do publicznej wiadomości.

§ 10
1. W dniu wyborów kandydaci do Rady przedstawiają się przed Radnymi Rady Miejskiej
w Piastowie.
2. Po prezentacji kandydatów do Rady, Radni Rady Miejskiej w Piastowie oddają glosy
(glosowanie tajne) na zgłoszonych kandydatów (każdy Radny może oddać głos
maksymalnie na 11 kandydatów).
3. Za osoby wybrane do Rady uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejną największą
ilość oddanych głosów (maks. 11 osób).
11

1. Protokół z wyborów do Rady sporządza MKW.
2. Protokół ten musi zawierać:
a. liczbę radnych uprawnionych do głosowania;
b. liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów;
c. liczbę głosów nieważnych;
d. nazwiska i imiona osób wybranych do Rady.

§ 12
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, z przyczyn określonych w Statucie,
Rada działa w okrojonym składzie.
2. W przypadku jeśli liczba członków Rady spadłaby poniżej 6 osób przeprowadza się
wybory uzupełniające.

