
UCHWAŁA Nr XII/57/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 28 sierpnia 2007r

w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.

Rada  Miejska  w  Swarzędzu  pragnąc  stworzyć  młodemu  pokoleniu  odpowiednie  warunki, 
umożliwiające czynny udział w kształtowaniu samorządności lokalnej, działając na podstawie art. 5b ust.2 
i 3 oraz art. 7 ust.1 pkt. 17 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 ze zmianami. ) uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się  Młodzieżową Radę Miejską w Swarzędzu, zwaną dalej Młodzieżową Radą.

§ 2.
Nadaje się Młodzieżowej Radzie Statut w brzmieniu będącym załącznikiem dla niniejszej uchwały.

§ 3.
1. Młodzieżowa  Rada  ma charakter  konsultacyjny,  działa  w  celu  wspierania  i  upowszechniania  idei 

samorządowej  wśród  młodzieży.  Składa  się  z  przedstawicieli  uczniów  gimnazjów  i  szkół 
ponadgimnazjalnych.

2. Organy gminy zapoznają się w swojej działalności z postulatami i wnioskami wypracowanymi przez 
Młodzieżową Radę.

3. Żaden z organów miasta i  gminy Swarzędz nie jest związany stanowiskiem Młodzieżowej Rady w 
jakiejkolwiek sprawie.

§ 4
1. Rada  Miejska  w  Swarzędzu  deklaruje  wsparcie  finansowe  konkretnych  działań  w  ramach 

zatwierdzonego budżetu miasta.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do zapewnienia warunków administracyjnych, 

niezbędnych do funkcjonowania Młodzieżowej Rady.

§ 5
Siedzibą Młodzieżowej Rady jest miasto Swarzędz.

§ 6

Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady odbędą się najpóźniej w 3 miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 



UZASADNIENIE

Powołanie  Młodzieżowej  Rady umożliwi  młodemu pokoleniu  czynny  udział  w rozwoju  samorządności 
terytorialnej.  Działalność  Młodzieżowej  Rady  upowszechni  ideę  samorządową  wśród  młodzieży  oraz 
zwiększy aktywność społeczną młodych ludzi w gminie Swarzędz.

 
Załącznik nr 1 



do uchwały Nr XII/57/2007
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 28.08.2007 roku

STATUT

Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Swarzędz, sierpień 2007

Rozdział 1



Postanowienia ogólne

§ 1
1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu, 

zwanej dalej Młodzieżową Radą.
2. Młodzieżowa Rada jest reprezentacją młodzieży stale zamieszkałej na terenie Miasta i 

Gminy  Swarzędz,  będącej  w  dniu  wyborów  uczniami  szkół  gimnazjalnych  i 
ponadgimnazjalnych  dla  młodzieży,  (z  wyłączeniem  szkół  dla  dorosłych  oraz  szkół 
wyższych) zwanych dalej szkołami.

3. Podstawą  działalności  Młodzieżowej  Rady  jest  praca  społeczna  radnych.  Radni  za 
pełnienie swojej funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia lub diet.

4. Młodzieżowa  Rada  nie  jest  związana  z  żadną  partią  polityczną  lub  ugrupowaniem 
politycznym.  Wszelkie  próby  politycznego  oddziaływania  radnych  na  innych  członków 
Młodzieżowej Rady będzie karane usunięciem z Młodzieżowej Rady po zbadaniu sprawy 
przez Prezydium i Komisję Rewizyjną w trybie § 16 ust.2.

5. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty 
wyborów.

6. Młodzieżowa Rada posługuje się pieczęcią okrągłą z napisem: „Młodzieżowa Rada Miejska 
w Swarzędzu”.

7. Młodzieżowa Rada nie posiada osobowości prawnej.
8. Podstawą  prawną  działania  Młodzieżowej  Rady  jest  uchwała  Nr  XII/57/2007  Rady 

Miejskiej  w Swarzędzu  z dnia 28.08.2007 roku sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Swarzędzu.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 2
Celem  działania  Młodzieżowej  Rady  jest  upowszechnienie  idei  samorządowej  wśród 
młodzieży oraz zwiększenie aktywności społecznej młodych ludzi w gminie Swarzędz .

§ 3
Młodzieżowa Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Swarzędzu regulujących sprawy 
istotne dla środowiska młodzieżowego, w sposób uwzględniający opinie i postulaty 
zgłaszane przez młodzież gminy Swarzędz,

2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi,
3) podejmowanie  działań  propagujących  cele  Rady,  szczególnie  w  zakresie 

upowszechniania idei samorządowej,
4) inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,
5) prowadzenie  działalności  informacyjno  –  doradczej,  w  sprawach  istotnych  dla 

środowiska młodzieżowego.
6) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których 

cele pokrywają się z celami Młodzieżowej Rady.

§ 4
Środki  zapewniające realizację  celów statutowych pochodzą z wyodrębnionej  dla  potrzeb 
działalności Młodzieżowej Rady części budżetu gminy Swarzędz. 

Rozdział 3
Organy Rady



§ 5
Młodzieżowa Rada wybiera następujące organy:

1) Prezydium,
2) Komisję Rewizyjną,
3) zespoły problemowe.

§ 6
1. Organem wykonawczym Młodzieżowej  Rady  jest  Prezydium.  W  jego  skład  wchodzą: 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
2. Młodzieżowa  Rada  wybiera  Prezydium  bezwzględną  większością  swojego  składu, 

w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 członków Młodzieżowej Rady. 
3. Młodzieżowa  Rada  może  odwołać  członka  Prezydium  lub  cały  skład  Prezydium 

większością  2/3  głosów  przy  obecności  przynajmniej  połowy  swojego  składu,  w 
głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 1/4 składu radnych lub przewodniczącego.

4. Wniosek  o  odwołanie  członka  Prezydium  lub  całego  Prezydium  rozpatruje  się  na 
następnej Sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku 
nie później jednak niż w ciągu 30 dni.

5. Jeżeli  wniosek  o  odwołanie  Prezydium lub  całego  Prezydium nie  uzyskał  wymaganej 
większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż 
po upływie 3 miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie jak w ust. 3-4.

6. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.
7. Prezydium ustępującej kadencji  pełni  swoje obowiązki  do czasu powołania  Prezydium 

kolejnej kadencji. 

§ 7
Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady;
4) opracowanie sprawozdań finansowych.

§ 8
Do kompetencji i zadań Przewodniczącego należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;
2) organizowanie pracy Prezydium;
3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;
4) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady;
5) przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom;
6) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności międzysesyjnej.

§ 9
Do kompetencji i zadań Wiceprzewodniczącego należy:

1) koordynacja działań zespołów problemowych;
2) w razie nieobecności Przewodniczącego lub czasowej niemożności wykonywania przez 

niego zadań, kierowanie pracami Rady;
3) pomoc Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad.

§ 10
1. Do zadań sekretarza Młodzieżowej Rady należy:



1) prowadzenie dokumentacji działalności Młodzieżowej Rady;
2) zapewnienie  sprawnego  funkcjonowania  Młodzieżowej  Rady  i  odpowiedniego 

przepływu informacji;
3) nadzorowanie oficjalnej strony internetowej Młodzieżowej Rady;
4) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady.

§ 11
Nadzór finansowy nad działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 12
4. Dla  stałego  kontrolowania  całokształtu  działalności  Prezydium,  Młodzieżowa  Rada 

powołuje Komisję Rewizyjną.
5. Komisja Rewizyjna jest powoływana zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
6. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych.
7. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Prezydium.

§ 13
Młodzieżowa Rada może powoływać ze swego grona zespoły problemowe, których cele i 
zadania przedtem określa w drodze uchwały. 

Rozdział 4
Radni Młodzieżowej Rady

§ 14
Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na I sesji  uroczystego ślubowania  
o następującej treści:  „Ślubuję uroczyście jako radny Młodzieżowej Rady Miejskiej 
pracować  dla  dobra  i  pomyślności  młodzieży  gminy  Swarzędz,  działać  zawsze 
zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować 
swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania 
zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu”. Po odczytaniu treści ślubowania, 
wywołani  kolejno  radni  wypowiadają  słowo  „ślubuję”.  Radni,  którzy  nie  byli  obecni  na 
pierwszej  sesji  lub  ich  praca  w  Młodzieżowej  Radzie  rozpoczęła  się  w  trakcie  kadencji, 
składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 15
1. Radny ma prawo:

1) zgłaszania do Prezydium Rady wniosków związanych z zakresem działania Młodzieżo
wej Rady;

2) zgłaszania postulatów i inicjatyw;
3) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespołów problemowych;
4) uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Młodzieżowej Rady;
5) wnoszenia pod obrady sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, 

zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców;
6) zmieniając miejsce nauki, zachować mandat radnego Młodzieżowej Rady.

2. Radny ma obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady;
2) aktywnego uczestniczenia w działalności Młodzieżowej Rady;
3) uczestniczenia w sesjach Młodzieżowej Rady, zebraniach roboczych i pracy zespołów 

problemowych, do których został wybrany;



4) informowania swoich wyborców o działalności Młodzieżowej Rady;
5) przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Młodzieżowej Rady;
6) systematycznego spotykania się z przedstawicielami samorządu uczniowskiego 

macierzystej placówki;
7) powiadamiania o zmianie swojego miejsca nauki i zamieszkania przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady;
8) przynajmniej raz w miesiącu pełnić dyżur radnego w szkole, w której uzyskał man

dat.
3. Radni,  którzy są delegatami do Ogólnopolskiej  Federacji  Młodzieżowych Rad Miejskich 

zobowiązani są składać na bieżąco sprawozdania z działalności OFMRM – od momentu 
wyboru delegatów do OFMR.

§16
1. Wygaśnięcie mandatu członka Młodzieżowej Rady następuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady;
3) niewywiązywania się ze swoich obowiązków;
4) nieprzestrzegania Statutu Młodzieżowej Rady;
5) zmiany miejsca zamieszkania poza gminę Swarzędz;
6) śmierci;
7) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego 

orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  nieletniego  środka  wychowawczego  lub  środka 
poprawczego;

8) cofnięcia  na  piśmie  zgody,  o  której  mowa  w  §  17  ust.  2  (w  przypadku  osoby 
małoletniej).

9) przynależności do partii politycznej lub jej młodzieżowej reprezentacji. 
2. Decyzję  o  skróceniu  kadencji  radnego  podejmuje  Młodzieżowa  Rada  na  wniosek 

Przewodniczącego, Prezydium lub minimum 1/4 radnych, większością 2/3 głosów po 
zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

§17
1. Prawo  wybieralności  (bierne  prawo  wyborcze)  przysługuje  każdemu  z  uczniów,  wy

mienionych w §1, pkt.2.
2. Uczniowie małoletni ubiegają się o wybór pod warunkiem złożenia przynajmniej na 5 dni 

przed głosowaniem pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) na kandydowanie i 
członkostwo w Młodzieżowej Radzie.

3. Nie mają prawa wybieralności osoby:
1) skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub, wobec których 

prawomocnie orzeczono o zastosowaniu środka wychowawczego lub środka popraw
czego;

2)  członkowie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady.
4. Kandydować na członka Młodzieżowej Rady można wyłącznie w ramach jednego okręgu 

wyborczego.

Rozdział 5
Sesje Młodzieżowej Rady



§ 18
1. Młodzieżowa Rada odbywa sesje w liczbie niezbędnej do wypełniania swoich zadań, nie 

rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
2. Sesje nie mogą odbywać się w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.
3. Sesje Młodzieżowej Rady nie mogą kolidować z zajęciami szkolnymi.

§ 19
1.  Sesje  organizuje  i  zwołuje  Przewodniczący  ustalając  projekt  porządku  obrad oraz  ich 
miejsce, dzień i godzinę.
2.  O sesji  powiadamia się radnych najpóźniej  na 7  dni  przed wyznaczonym terminem - 
wysyłając drogą elektroniczną zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i 
inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
3. O sesji powiadamia się Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Swarzędzu w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. Pierwszą sesję zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu w ciągu 14 dni od 
ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.

§ 20
Młodzieżowa Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności kworum – co najmniej połowy 
swojego składu.

§ 21
Radni  Młodzieżowej  Rady  za  pośrednictwem Przewodniczącego,  mogą  zgłaszać  władzom 
gminy Swarzędz pytania lub pomysły dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu.

§ 22
Z  inicjatywą  podjęcia  uchwały  mogą  występować:  Przewodniczący,  Prezydium,  zespoły 
problemowe bądź grupa co najmniej 1/4 radnych Młodzieżowej Rady.

§ 23
1. W  sytuacjach  kiedy  nie  ma  określonego  trybu  głosowania,  Młodzieżowa  Rada 

podejmuje  uchwałę  w  głosowaniu  jawnym zwykłą  większością  głosów  w  obecności 
kworum.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się głosy 
„za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”

3. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych.
4. Głosowanie tajne odbywa się na kartkach opatrzonych pieczęcią Młodzieżowej Rady. Za 

głosy  ważne  uznaje  się  kartki,  na  których  Radni  głosowali  w  sposób  zgodny  z 
ustalonymi zasadami.

5. Głosowanie  tajne  przeprowadza  powołana  na  Sesji  spośród  Radnych  komisja 
skrutacyjna.

Rozdział 6
Działalność konsultacyjna Młodzieżowej Rady

§ 24
1. Młodzieżowa Rada ma prawo przedstawiania Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz oraz 

Radzie Miejskiej w Swarzędzu opinii we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania 
samorządu lokalnego, a w szczególności w sprawach dotyczących młodzieży.



2. Zainteresowany organ  samorządu  gminnego  może zwrócić  się  do  Młodzieżowej  Rady 
z prośbą o wydanie opinii w danej sprawie.

3. Z inicjatywą wydania opinii w określonej sprawie może wystąpić do Młodzieżowej Rady 
młodzież gminy Swarzędz.

4. Młodzieżowa  Rada  ma  prawo  do  otrzymywania  przed  każdą  sesją  Rady  Miejskiej 
w Swarzędzu projektu porządku obrad wraz z projektami uchwał.

Rozdział 7
Opieka merytoryczna i nadzór w zakresie zgodności z prawem.

§ 25
1. Burmistrz  Miasta i  Gminy Swarzędz wyznacza Opiekuna Młodzieżowej Rady,  zwanego 

dalej Opiekunem.
2. Zadaniem Opiekuna  jest  zapewnienie  warunków umożliwiających  swobodny  przepływ 

informacji pomiędzy Młodzieżową Radą a organami samorządowymi gminy Swarzędz.

§ 26
1. Przewodniczący Młodzieżowej Rady zobowiązany jest do przedłożenia Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej uchwał Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

Rozdział 8
Wybory do Młodzieżowej Rady

§ 27
1. Gmina  Swarzędz  dzieli  się  na  okręgi  wyborcze,  którymi  są  szkoły  gimnazjalne 

i ponadgimnazjalne oraz  jeden okręg dla  uczniów  mieszkających w gminie  Swarzędz 
i uczęszczającej do szkół poza jej granicami.

2. Za szkoły ponadgimnazjalne przyjmuje się: licea ogólnokształcące, technika zawodowe, 
szkoły zawodowe oraz licea profilowane, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Jeśli szkoły 
stanowią zespoły szkół – uznaje się je za jeden okręg wyborczy.

§ 28
1. Liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych uzależniona jest od 

liczby uczniów danej szkoły. W szkołach:
do 150 uczniów – wybierany jest 1 radny,
powyżej 150 uczniów – wybieranych jest 2 radnych,

2. Uczniowie  uczący  się  poza  Swarzędzem  ale  zamieszkali  na  terenie  Miasta  i  Gminy 
Swarzędz wybierają swoją reprezentację w ilości 3 radnych

3. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w 
Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

§29
1. W razie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady, członkiem Młodzieżowej Rady 

staje się kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa 
wybieralności.

2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Młodzieżowej Rady w sposób zgodny 
z ust.  1,  jeżeli  liczba  członków Młodzieżowej  Rady  na  skutek  wygaśnięcia  mandatów 
spadnie poniżej 2/3 statutowej liczby, Burmistrz zarządza wybory uzupełniające w ciągu 



3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, chyba że do zakończenia kadencji 
Młodzieżowej Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 30
Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działania Młodzieżowej Rady zawiera Regula
min Młodzieżowej Rady, uchwalony przez Młodzieżową Radę i zatwierdzony przez Radę Miej
ską w Swarzędzu 

§ 31
Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania.


