UCHWAŁA NR XL/309/2018
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 17 maja 2018 r.
o zmianie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 5b oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny (t. j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),
Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/61/11 Rady Gminy Jaworze z 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2011 r. Nr 205, poz. 3637 i poz. 3678, Dz.
Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 4135, Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2015 r. poz. 3247), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Opiekunem Rady może być były lub obecny radny Rady Gminy Jaworze, nauczyciel lub pracownik
samorządowy Urzędu Gminy Jaworze, zaakceptowany przez Radę w głosowaniu spośród kandydatów
wskazanych przez Wójta.”;
2) w załączniku § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zapotrzebowanie na środki finansowe składa Rada w terminie zgodnym z procedurą uchwalania
budżetu do Wójta Gminy Jaworze.”;
3) w załączniku § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uczęszczająca do VIII klasy szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, ponadto w latach
szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 – do II lub III klasy gimnazjum,”;
4) w załączniku § 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) udziału w posiedzeniach Rady Gminy oraz jej komisji w charakterze przedstawiciela Rady,
po wcześniejszym poinformowaniu Opiekuna, o którym mowa w § 7 ust. 3.”;
5) w załączniku § 28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. Rada jest organem zrzeszającym uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych, oraz
szkołach ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie gminy Jaworze.”;
6) w załączniku § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. Do Rady wybiera się radnych-juniorów spośród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii
Dąbrowskiej w Jaworzu i w Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu oraz
innych szkół, o ile tak stanowi niniejszy Statut.
2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma:
1) uczeń klasy siódmej i ósmej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu i Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Jaworzu, w tym uczeń uczęszczający do któregokolwiek z oddziałów gimnazjalnych Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Jaworzu,
2) uczeń klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, w tym uczeń uczęszczający do któregokolwiek
z oddziałów gimnazjalnych szkoły podstawowej, zlokalizowanej poza obszarem Gminy Jaworze,
posiadający miejsce zamieszkania na obszarze Gminy Jaworze,
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3) uczeń szkoły ponadpodstawowej, który nie ukończył 18. roku życia i posiada miejsce zamieszkania na
obszarze Gminy Jaworze, o ile przedstawi stosowne zaświadczenie, że kontynuuje naukę w szkole
ponadpodstawowej.
3. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma każdy uczeń szkoły podstawowej albo
ponadpodstawowej, który ukończył klasę szóstą, a nie ukończył 18. roku życia.
4. Listy wyborcze kandydatów i wyborców, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, sporządza Urząd Gminy
Jaworze.”;
7) w załączniku § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. Na terenie Gminy Jaworze tworzy się jeden okręg wyborczy.”;
8) w załączniku § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. 1. Wybory przeprowadza się w dwóch obwodach wyborczych:
1) w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu,
2) w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu.
2. Obwody, o których mowa w ust. 1, są właściwe dla kandydatów i wyborców, którzy są uczniami
tychże szkół oraz dla kandydatów i wyborców, którzy nie są uczniami tychże szkół, ale zamieszkują
odpowiednie obwody szkolne.”;
9) w załączniku § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać:
1) zespoły klasowe albo grupy, co najmniej 10 uczniów szkół, o których mowa w § 33 ust. 1
- z zastrzeżeniem § 29 niniejszego statutu,
2) grupy co najmniej 5 wyborców, którzy ukończyli szóstą klasę szkoły podstawowej, a nie ukończyli 18.
roku życia, którzy mieszkają w Jaworzu.”;
10) w załączniku § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły, w wyznaczonym punkcie, w godzinach wskazanych
w zarządzeniu, o którym mowa w § 31.”;
11) w załączniku § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów.”;
12) w załączniku § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów, mandat ten pozostaje
nieobsadzony. Określona w Statucie liczba członków Rady ulega wówczas zmniejszeniu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Mieczysław Brzezicki
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