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 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 165/XXI/16 

Rady Miejskiej Łomży 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży, zwany dalej Statutem, określa cel i zakres 

działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży, jej skład, tryb pracy oraz zasady wyborów jej 

członków. 

2. Siedzibą Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży, zwanej dalej Młodzieżową Radą, jest Miasto 

Łomża. 

3. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Łomży. 

4. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy dla organów samorządu Miasta 

Łomży w sprawach dotyczących młodzieży i nie jest związana z żadną partią polityczną. 

5. Podstawą działania Młodzieżowej Rady jest uchwała Rady Miejskiej Łomży. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1. Młodzieżowej Radzie, należy przez to rozumieć Młodzieżową Radę Miejską Łomży; 

2. Radzie Miejskiej, należy przez to rozumieć Radę Miejską Łomży; 

3. radnym, należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej Łomży; 

4. radnym Młodzieżowej Rady, należy przez to rozumieć radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Łomży; 

5. Prezydencie, należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Łomży; 

6. szkole, należy przez to rozumieć: gimnazjum i szkołę ponadgimnazjalną z terenu miasta Łomży, 

z wyłączeniem szkół dla dorosłych; 

7. uczelni, należy przez to rozumieć szkołę prowadzącą studia wyższe na terenie Miasta Łomży, 

utworzoną w sposób określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz.U.2012.572 z późn. zm.) 

8. uchwale, należy przez to rozumieć uchwałę Młodzieżowej Rady; 

§ 3. 1. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata, licząc od dnia wyboru. 

2. Podstawą pracy Młodzieżowej Rady jest społeczna praca radnych. 

3. Członkostwa w Młodzieżowej Radzie nie można łączyć z mandatem radnego. 

§ 4. 1. Prezydent zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz obsługę administracyjną 

Młodzieżowej Rady. 

Rozdział 2. 

Cele i zakres działalności Młodzieżowej Rady 

§ 5. Celami działania Młodzieżowej Rady są: 

1. Rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży; 
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2. Zachęcanie uczniów szkół i studentów uczelni wyższych do aktywnego udziału w życiu 

publicznym i społecznym Miasta Łomży; 

3. Kształtowanie wśród młodzieży postaw obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych; 

4. Rozpoznawanie potrzeb młodzieży i reprezentowanie jej interesów wobec instytucji 

publicznych oraz pozarządowych; 

5. Wspieranie projektów służących integracji młodzieży, w szczególności projektów skierowanych 

na aktywne spędzanie wolnego czasu lub rozwój edukacyjny i kulturalny; 

6. Integracja środowisk młodzieżowych z terenu Miasta Łomży. 

§ 6. Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Uczestnictwo młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na 

jakość ich życia; 

2. Inicjowanie przedsięwzięć dotyczących życia młodzieży w Łomży, w szczególności w zakresie 

nauki, kultury i sportu, w tym dyskusji, imprez i spotkań młodzieżowych; 

3. Współpracę z samorządami uczniowskimi i organizacjami młodzieżowymi, innymi 

Młodzieżowymi Radami Gmin; 

4. Proponowanie działań mających na celu walkę z dyskryminacją oraz wykluczeniem społecznym 

młodzieży; 

5. Współpracę z Radą Miejską poprzez udział przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 

Młodzieżowej Rady w sesjach Rady Miejskiej i obradach jej komisji, w szczególności na których 

omawiane są sprawy dotyczące środowiska młodzieży; 

6. Reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych. 

Rozdział 3. 

Skład Młodzieżowej Rady 

§ 7. 1. Młodzieżowa Rada składa się z 23 radnych reprezentujących uczniów szkół oraz studentów 

uczelni funkcjonujących na terenie Miasta Łomży. 

2. Członkowie Młodzieżowej Rady wybierani są zgodnie z Ordynacją wyborczą, stanowiącą 

Załącznik do Statutu. 

§ 8. 1. Radny Młodzieżowej Rady może wykonywać mandat po złożeniu ślubowania podczas 

pierwszej sesji Rady. 

2. Rota ślubowania brzmi: „Ślubuję, że jako Radny będę pracować dla dobra i pomyślności 

młodzieży Miasta Łomży, będę działać zawsze w zgodzie z prawem oraz z interesami młodzieży, którą 

reprezentuję”. 

3. Po odczytaniu przez przewodniczącego Młodzieżowej Rady treści ślubowania, wywołani 

kolejno radni Młodzieżowej Rady wypowiadają słowo „ślubuję”. Radni Młodzieżowej Rady, którzy 

nie byli obecni na pierwszej sesji lub ich praca w Młodzieżowej Radzie rozpoczęła się w trakcie jej 

kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. 

§ 9. Radni Młodzieżowej Rady mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranymi do organów Młodzieżowej Rady; 

2) zgłaszać projekty uchwał oraz inne wnioski; 

3) zabierać głos w dyskusjach; 

4) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach Młodzieżowej Rady. 

§ 10. Radni Młodzieżowej Rady mają obowiązek: 
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1) przestrzegać Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady; 

2) dbać o dobre imię Młodzieżowej Rady; 

3) czynnie uczestniczyć w pracach Młodzieżowej Rady; 

4) informować społeczność swojej szkoły o działalności Młodzieżowej Rady; 

5) podejmować decyzje mając na uwadze dobro młodzieży; 

6) informować przewodniczącego Młodzieżowej Rady o zmianie szkoły; 

7) usprawiedliwiać u przewodniczącego Młodzieżowej Rady swoje nieobecności na sesjach 

Młodzieżowej Rady i na posiedzeniach komisji problemowych w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

§ 11. 1. Radny Młodzieżowej Rady traci swój mandat w przypadku: 

a) odmowy złożenia ślubowania; 

b) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na sesjach; 

c) rezygnacji; 

d) zmiany szkoły, do której uczęszczał; 

e) ukończenia szkoły, którą reprezentował; 

f) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia o zastosowaniu 

wobec nieletniego radnego  środka wychowawczego lub środka poprawczego. 

g) zakończenia kadencji Młodzieżowej Rady; 

h) śmierci. 

2. Decyzję o wygaśnięciu mandatu stwierdza przewodniczący Młodzieżowej Rady w formie 

postanowienia, na które w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a) - b) oraz d) – f), służy 

zażalenie do Rady. 

§ 12. 1. W przypadku powstania wakatu w Młodzieżowej Radzie, z przyczyn określonych w § 11 

Statutu, mandat do Młodzieżowej Rady przypada kolejnemu z kandydatów, który w wyborach w 

swojej szkole lub uczelni otrzymał największą liczbę głosów. 

2. W przypadku, kiedy nie ma takiego kandydata Młodzieżowa Rada działa w zmniejszonym 

składzie. 

3. W przypadku, gdy liczba radnych Młodzieżowej Rady spadnie poniżej 2/3 pełnego składu, 

w szkołach/uczelniach, w których są wolne mandaty przeprowadza się wybory uzupełniające na 

zasadach określonych w ordynacji wyborczej. 

4. Ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku, kiedy do końca kadencji Młodzieżowej Rady pozostaje 

mniej niż 5 miesięcy. 

§ 13. 1. Organami Młodzieżowej Rady są: Prezydium, Komisja Rewizyjna, komisje stałe i 

doraźne. 

§ 14. 1. Młodzieżowa Rada powołuje Prezydium, składające się z przewodniczącego, dwóch 

wiceprzewodniczących oraz sekretarza. 

2. Młodzieżowa Rada dokonuje wyboru członków Prezydium na pierwszej sesji, bezwzględną 

większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy składu Młodzieżowej 

Rady. 

3. Odwołanie członka Prezydium odbywa się w formie uchwały na pisemny wniosek 1/3 

członków Młodzieżowej Rady złożony w terminie przynajmniej 2 tygodni przed sesją Młodzieżowej 

Rady. Wniosek zostaje zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną. Młodzieżowa Rada podejmuję 

decyzję o odwołaniu członka Prezydium bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy składu Młodzieżowej Rady. 
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§ 15. 1. Do obowiązków przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy: 

a) zwoływanie posiedzeń Młodzieżowej Rady; 

b) ustalenie porządku obrad; 

c) kierowanie obradami Młodzieżowej Rady; 

d) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz. 

2. W realizacji obowiązków przewodniczącego pomagają mu wiceprzewodniczący. 

§ 16. 1. Do obowiązków sekretarza Młodzieżowej Rady należy: 

a) sporządzanie protokołów z posiedzeń Młodzieżowej Rady; 

b) informowanie członków Młodzieżowej Rady o posiedzeniach; 

c) przyjmowanie projektów uchwał, będących przedmiotem obrad oraz przekazywanie ich członkom 

Młodzieżowej Rady. 

2. Podczas nieobecności sekretarza na posiedzeniu Młodzieżowej Rady jego obowiązki przejmuje 

jeden z wiceprzewodniczących, wskazany przez przewodniczącego. 

§ 17. 1. Młodzieżowa Rada powołuje Komisję Rewizyjną. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych Młodzieżowej Rady, z wyłączeniem członków 

Prezydium. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez radnych Młodzieżowej Rady w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. 

4. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna spośród swoich członków wybiera 

przewodniczącego. 

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) kontrola zgodności działania Młodzieżowej Rady ze Statutem; 

b) kontrola wykonywania uchwał przez Prezydium; 

c) opiniowanie wniosku w sprawie odwołania członka Prezydium. 

§ 18. 1. Młodzieżowa Rada może powoływać ze swojego składu stałe i doraźne komisje do 

określonych zadań, ustalając przedmiot działania i skład osobowy. 

2. Komisje stałe i doraźne przedkładają przewodniczącemu Młodzieżowej Rady plan pracy i 

sprawozdanie ze swojej pracy. 

§ 19. 1. W przypadku głosowania tajnego Młodzieżowa Rada powołuje spośród swoich członków 

Komisję Skrutacyjną. 

2. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi 3 radnych Młodzieżowej Rady, z wyłączeniem 

członków Prezydium. 

3. Komisja Skrutacyjna powołuje przewodniczącego ze swojego składu. 

Rozdział 4. 

Tryb pracy Młodzieżowej Rady 

§ 20. 1. Sprawy będące przedmiotem obrad Młodzieżowa Rada rozstrzyga w formie uchwał. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu 

Młodzieżowej Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. 

§ 21. 1. W istotnych sprawach Młodzieżowa Rada może jednomyślnie przyjąć rezolucję. 

2. Przedmiotem rezolucji może być, w szczególności: 
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a) przyjęcie wspólnej deklaracji z okazji święta narodowego, lokalnego lub innego; 

b) wyrażenie jednoznacznej aprobaty lub dezaprobaty dla działań określonych podmiotów w obszarze 

spraw młodzieży. 

§ 22. 1. Młodzieżowa Rada spotyka się na sesjach przynajmniej raz na kwartał, z wyłączeniem 

okresu szkolnych wakacji letnich. 

2. Przewodniczący na wniosek 1/3 składu Młodzieżowej Rady lub z inicjatywy własnej może 

zarządzić nadzwyczajne posiedzenie Młodzieżowej Rady. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 23. 1. Prezydent sprawuje nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady. 

2. Przewodniczący Młodzieżowej Rady przedkłada Prezydentowi uchwały Młodzieżowej Rady w 

terminie 7 dni od ich podjęcia. 

§ 24. 1. Prezydent na czas kadencji Młodzieżowej Rady może powołać Rzecznika Młodzieży. 

2. Rzecznik Młodzieży pełni swoją funkcję społecznie. Zadaniem Rzecznika Młodzieży jest 

pomoc Młodzieżowej Radzie w realizacji wyznaczonych celów. 

§ 25. 1. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji Młodzieżowej Rady 

powinny być kontynuowane w kolejnej kadencji. 

2. Zmiany Statutu są dokonywane z zachowaniem trybu jego nadania. Młodzieżowa Rada może 

wnioskować o dokonanie zmian w Statucie. 

§ 26. Wybory pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady zostaną przeprowadzone w terminie 

wskazanym przez Prezydenta w porozumieniu z Radą Miejską. 
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 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Ordynacja wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży 

§ 1. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Łomży, zwanej dalej Młodzieżową Radą. 

§ 2. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady zarządza Prezydent Miasta Łomży określając: 

a) liczbę okręgów wyborczych; 

c) liczbę mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych; 

d) zasady głosowania; 

e) dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych. 

2. Termin przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady ogłasza się: 

a) w formie obwieszczenia na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łomży; 

b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży; 

c) przesyła się listownie do szkół/uczelni. 

§ 3. Młodzieżowa Rada składa się z 23 radnych wybieranych w wyborach tajnych i bezpośrednich. 

§ 4. 1. Prawidłowy przebieg wyborów do Młodzieżowej Rady koordynuje Miejska Komisja 

Wyborcza, powołana przez Prezydenta Miasta Łomży. 

2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej wchodzą: 

a) Prezydent Miasta Łomży lub jego przedstawiciel; 

b) Zastępca Prezydent Miasta Łomży odpowiadający za oświatę; 

c) radny Rady Miejskiej w Łomży – wskazany przez Radę Miejską Łomży. 

d) pracownik Urzędu Miejskiego w Łomży – wskazany przez Prezydenta Miasta Łomży. 

§ 5. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady przeprowadzają trzyosobowe Komisje Wyborcze, 

powołane w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych i 

uczelniach wyższych działających na terenie miasta Łomży. 

2. Komisję Wyborczą powołuje dyrektor szkoły/rektor uczelni. 

3. W skład Komisji Wyborczej wchodzą trzy osoby delegowane przez dyrektora/rektora spośród 

pracowników szkoły/uczelni lub uczniów/studentów z zastrzeżeniem, że uczniowie/studenci nie 

ubiegają się o mandat do Młodzieżowej Rady. 

4. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy: 

a) sporządzenie listy uprawnionych do głosowania; 

b) zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów; 

c) podliczenie głosów; 

d) przesłanie wyników wyborów do Miejskiej Komisji Wyborczej niezwłocznie po zakończeniu prac 

Komisji Wyborczej. 

§ 6. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy: 

a) rejestracja listy kandydatów do Młodzieżowej Rady; 

b) przygotowanie kart do głosowania; 

c) sporządzenie zbiorczej listy wyników do Młodzieżowej Rady; 
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d) ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady. 

§ 7. 1. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady przysługuje uczniom 

uczęszczającym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz  

studentom uczelni wyższych z terenu miasta Łomży. 

2. Osoby uprawnione do głosowania oddają głosy w swoich szkołach w godzinach i miejscach 

wyznaczonych przez dyrektora szkoły/rektora uczelni. 

§ 8. 1. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady przysługuje uczniom 

uczęszczającym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz 

studentom uczelni wyższych z terenu miasta Łomży. 

2. Bierne prawo wyborcze posiadają studenci uczelni wyższych, którzy w dniu wyborów nie 

ukończyli 21 lat. 

3. Biernego prawa wyborczego nie posiadają uczniowie/studenci ostatniego roku nauki w danej 

szkole/uczelni. 

4. Kandydaci na radnych Młodzieżowej Rady nie później niż 10 dni przed wyznaczoną datą 

wyborów powinni złożyć do właściwej Komisji Wyborczej: 

a) zgodę na kandydowanie (załącznik nr 1); 

b) listę z poparciem jego kandydatury, podpisaną przez min. 20 uczniów/studentów, zawierającą imię i 

nazwisko, numer legitymacji szkolnej/nr indeksu (załącznik nr 2). 

§ 9. 1. Okręg wyborczy w wyborach do Młodzieżowej Rady stanowią gimnazja, szkoły 

ponadgimnazjalne z wyłączeniem szkół dla dorosłych i uczelnie wyższe mające swoje siedziby na 

terenie Miasta Łomży. 

2. Zespół szkół stanowi jeden okręg wyborczy. 

3. Prezydent ogłaszając wybory do Młodzieżowej Rady określa liczbę okręgów wyborczych i 

liczbę mandatów przypadających na poszczególne okręgi wyborcze, z uwzględnieniem liczebności 

uczniów/studentów szkół/uczelni oraz reprezentatywności poszczególnych typów placówek 

oświatowych. 

§ 10. 1. Każdy z zarejestrowanych kandydatów może prowadzić w szkole/uczelni kampanię 

wyborczą. 

2. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej ustala Komisja Wyborcza w danej szkole/uczelni. 

§ 11. 1. Karty do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady opracowuje Miejska Komisja 

Wyborcza i przekazuje jej wzór Komisjom Wyborczym. 

2. W dniu wyborów Komisje Wyborcze wydają karty do głosowania, za potwierdzeniem odbioru, 

wszystkim uprawnionym osobom biorącym udział w głosowaniu. 

3. Głosowanie odbywa się w miejscu do tego przygotowanym zapewniającym tajność głosowania. 

4. Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny. 

4. Na karcie do głosowania znajduje się lista wszystkich kandydatów zarejestrowanych przez 

Miejską Komisję Wyborczą w danym okręgu wyborczym. 

§ 12. 1. Mandat otrzymują osoby, które uzyskały największą liczbę głosów w swoim okręgu 

wyborczym. 

2. W przypadku takiej samej liczby głosów, mandat otrzymuje osoba, która miała najwięcej 

podpisów na liście popierającej kandydaturę. 

§ 13. W przypadku, gdy Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko jednego kandydata w 

danym okręgu wyborczym otrzymuje on mandat do Młodzieżowej Rady w przypadku otrzymania co 

najmniej jednego ważnie oddanego głosu. 
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§ 14. 1. Ostateczne wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady ogłasza Miejska Komisja Wyborcza 

w terminie nie później niż 7 dni od otrzymania wyników z poszczególnych okręgów wyborczych. 

2. Protokół z ostatecznymi wynikami wyborów Miejska Komisja Wyborcza publikuje: 

a) na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Łomży; 

b) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży; 

c) przesyła listownie do szkół/uczelni. 

3. Protokół zawiera: 

a) liczbę uprawnionych do głosowania; 

b) liczbę wydanych kart do głosowania; 

c) liczbę ważnie oddanych głosów; 

d) liczbę oddanych głosów na poszczególnych kandydatów; 

e) nazwiska i imiona osób wybranych do Rady. 

§ 15. Skargi dotyczące przebiegu wyborów do Młodzieżowej Rady można składać do Miejskiej 

Komisji Wyborczej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

§ 16. Prezydent w terminie nie później niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów 

do Młodzieżowej Rady zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady. 
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 Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Zgłoszenie kandydata do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży 

Imię i nazwisko  

Nazwa szkoły  

Nr legitymacji/nr indeksu  

  

  

Zgadzam się kandydować do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży i akceptuję zapisy zawarte 

w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. 

         …................................. 

         (data, podpis kandydata) 

  

  

Oświadcza się, że ….......................................................................... jest uczniem/studentem szkoły 

…............................................................................................................................................ 

  

  

…............................................................. 

pieczęć szkoły i podpis upoważnionej osoby
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 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Lista poparcia kandydata .............................................................. 

L.p. Imię i nazwisko Nr legitymacji/indeksu Podpis popierającego 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kandydat zobowiązany jest dostarczyć min. 20 wpisów poparcia. 


