Załącznik do Statutu
Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne
tekst ujednolicony na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych:
nr XXXII/267/2013 z dn. 25.04.2013 r. oraz nr VIII/71/2015 z dn. 24.06.2015 r.

ORDYNACJA WYBORCZA
DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy
Świątniki Górne, zwanej dalej „Radą”.
§2
Członkowie Rady wybierani są w wyborach wolnych, bezpośrednich i tajnych.
§3
1.
2.

Pierwsze wybory do Rady zarządza Burmistrz Miasta i Gminy w terminie do 2 miesięcy
od daty podjęcia uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy Świątniki Górne.
Wybory następnej kadencji zarządzane są w terminie do 2 miesięcy przed upływem
bieżącej kadencji Rady.
§4

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zapewnia środki na obsługę wyborów – wydruk
i dystrybucję materiałów, ewentualne wydatki związane z organizacją lokali wyborczych.
§5
1.
2.
3.

Uprawnionymi do głosowania są osoby w wieku od 13 do 19 lat, które stale zamieszkują
na terenie Gminy Świątniki Górne.
Sporządzenie spisu wyborców następuje poprzez wpisanie na listę wszystkich osób, które
do dnia wyborów spełniają warunki wiekowe określone w ust. 1.
Udział w głosowaniu jest dobrowolny.
Rozdział 2
Okręg wyborczy
§6

Gmina Świątniki Górne stanowi jeden okręg wyborczy, który pokrywa się z obwodem
szkolnym dla gimnazjum w Świątnikach Górnych.

§7
Wybory organizowane są w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych przez dyrektora
wspólnie z samorządem szkolnym.
2. Za przeprowadzenie wyborów odpowiada licząca od 3 do 7 osób Komisja Wyborcza
powołana do tego przez samorząd szkolny spośród uprawnionych do głosowania, w
terminie do 10 dni od dnia zarządzenia wyborów.
3. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba ubiegająca się o mandat członka Rady.
4. Dla zgłoszenia do Komisji Wyborczej kandydata na radnego niezbędne jest zebranie
10 podpisów osób uprawnionych do głosowania pod listą popierającą kandydata.
5. Kandydatów zgłasza się w ciągu 30 dni od dnia zarządzenia wyborów.
6. Zgłoszenie dokonywane jest na karcie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Ordynacji
Wyborczej oraz wymaga własnoręcznie podpisanego oświadczenia kandydata, którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do Ordynacji Wyborczej.
7. Listę kandydatów biorących udział w wyborach ustala Komisja Wyborcza, po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 5, jednak nie później niż na 10 dni przez dniem wyborów.
8. Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania z listą kandydatów, opieczętowane
pieczątką szkoły.
1.

Rozdział 3
Kampania wyborcza, wybory
§8
Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Komisję Wyborczą ostatecznej
liczby kandydatów.
§9
Wybory powinny być przeprowadzone w terminie 2 miesięcy od daty ich zarządzenia.
§ 10
1.
2.
3.

4.
5.

Głosowanie odbywa się w specjalnie wyznaczonym lokalu wyborczym w Zespole Szkół
w Świątnikach Górnych.
Lokal wyborczy jest otwarty od godz. 9.00 do godz. 19.00.
W lokalu wyborczym znajdują się :
1) lista kandydatów;
2) ordynacja wyborcza;
3) lista osób uprawnionych do głosowania;
4) urna;
5) wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie głosu.
Urna winna być zabezpieczona przed otwarciem plombą z pieczęcią szkoły.
Urny nie wolno wynosić poza obręb lokalu wyborczego.
§ 11

1.
2.

3.
4.

Karta do głosowania zawiera dane: tytuł, datę wyborów, imiona i nazwiska kandydatów,
pole przeznaczone na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję do głosowania.
Kartę do głosowania wydaje Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osobę
uprawnioną do głosowania dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie i datę urodzenia
(legitymacja uczniowska, dowód osobisty prawo jazdy, paszport).
Głosujący własnoręcznym podpisem potwierdza odbiór karty do głosowania.
Każdy głosujący otrzymuje jedną kartę do głosowania, której nie może przekazywać
innej osobie.

§ 12
1.
2.
3.

4.

Na karcie do głosowania głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydatów,
których popiera, znak „x”.
Jeden uprawniony może oddać głos na maksymalnie 15 kandydatów.
Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiony zostanie znak
„x” obok nazwisk większej niż dopuszczalna liczbie kandydata, lub znak „x” nie zostanie
postawiony obok żadnego nazwiska.
Za nieważne uznawane będą karty przekreślone, rozdarte lub całkowicie podarte.
§ 13

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza sprawdza plomby na urnie i przystępuje do
obliczania jego wyników.
Z przeprowadzonego głosowania Komisja Wyborcza sporządza protokół zawierający:
1) liczbę osób uprawnionych do głosowania;
2) liczbę wydanych kart do głosowania;
3) liczbę kart wyjętych z urny;
4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
5) liczbę głosów nieważnych;
6) nazwiska i imiona osób wybranych na radnych.
Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Komisji Wyborczej.
Kopię protokołu Komisja Wyborcza wywiesza na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół.
Dokumentację i materiały z wyborów Komisja przekazuje do Urzędu Miasta i Gminy
Świątniki Górne.
Wyniki wyborów zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Świątniki Górne.
§ 14

1.
2.
3.

Mandat radnego uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów dla obsadzenia ostatniego mandatu, Komisja
Wyborcza wyłoni kandydata w drodze losowania. Z czynności tych sporządza protokół.
Jeżeli obsadzenie pełnej ilości mandatów byłoby niemożliwe z powodu braku
kandydatów, mandaty powyżej minimalnej liczby określonej w § 6 Statutu Rady
pozostają nieobsadzone. Określona w § 6 Statutu liczba członków ulega wówczas
zmniejszeniu.
§ 15

Protesty związane z przeprowadzeniem wyborów i ustalaniem wyników przyjmuje
i rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych w ciągu 5 dni od wyborów.
Decyzja Burmistrza jest ostateczna.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 16
1.
2.

Zmiany w ordynacji dokonywane są w trybie jej nadania.
O dokonanie zmian w ordynacji Rada może wnioskować do Rady Miejskiej
w Świątnikach Górnych.

