
ZAŁĄCZNIK  DO STATUTU 

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ  

W KARCZEWIE 

 

Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie 

§ 1. Niniejsza ordynacja wyborcza, zwana dalej „Ordynacją”, określa zasady i tryb 

wyboru radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie, zwanej dalej „Młodzieżową 

Radą”. 

§ 2. 1. Kandydatem na radnego może być osoba będąca mieszkańcem Gminy 

Karczew, która w dniu wyborów ma ukończone 13 lat i nie ukończyła 19 lat, będąca uczniem 

szkoły podstawowej, oddziałów gimnazjalnych lub szkoły ponadgimnazjalnej. 

2. Każda szkoła podstawowa i ponadgimnazjalna, na terenie Gminy Karczew tworzy 

odrębny Okręg Wyborczy. Okręg Wyborczy dla szkół położonych poza terenem Gminy 

Karczew zostanie utworzony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie. 

3. Wykaz Okręgów Wyborczych, siedzib Okręgowych Komisji Wyborczych  i liczbę 

radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym określa Załącznik Nr 1 do Ordynacji. 

§ 3. Wybory do Młodzieżowej Rady w szkołach są równe, bezpośrednie, powszechne, 

większościowe oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

§ 4. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady pierwszej kadencji zostaną zarządzone przez 

Gminną Komisję Wyborczą w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie uchwały Rady 

Miejskiej w Karczewie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady. 

2. Gminną Komisję Wyborczą, w skład której wchodzi 5 osób, w tym 3 

przedstawicieli samorządów uczniowskich i 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Karczewie, 

powołuje Burmistrz Karczewa. 

3. Gminna Komisja Wyborcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego i 

Sekretarza. 

4. W pracach Gminnej Komisji Wyborczej nie może uczestniczyć kandydat na 

radnego Młodzieżowej Rady. 

5. Gminna Komisja Wyborcza koordynuje prace Okręgowych Komisji Wyborczych. 

§ 5. 1. Wybory do Młodzieżowej Rady kolejnych kadencji zarządza Gminna Komisja 

Wyborcza. 

2. Powołanie i skład Gminnej Komisji Wyborczej następuje według zasad określonych 

w § 4 ust. 2 Ordynacji. 

3. Wybory powinny być przeprowadzone w terminie 3 miesięcy od ich zarządzenia. 

§ 6. 1. Za organizację wyborów w danym Okręgu Wyborczym odpowiadają Okręgowe 

Komisje Wyborcze powołane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, na 

wniosek samorządu uczniowskiego danej szkoły lub Burmistrz Karczewa. 

2. Okręgowa Komisja Wyborcza składa się z 3-5 osób. 

3. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć kandydaci na radnych Młodzieżowej 

Rady. 

4. Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej w szkołach oraz jej 

Przewodniczącego ustala samorząd uczniowski danej szkoły, a Okręgowej Komisji 

Wyborczej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury - Burmistrz Karczewa. 



§ 7. Jeżeli Okręg Wyborczy nie jest reprezentowany przez określoną w § 2 ust. 3 

liczbę radnych, Młodzieżowa Rada powierza mandat radnego następnej osobie, która w 

danym Okręgu Wyborczym uzyskała kolejno największą liczbę głosów. 

§ 8. 1. Kandydaci na radnych powinni posiadać poparcie co najmniej 15 uczniów z 

własnego Okręgu Wyborczego. Kandydaci startujący w Okręgu Wyborczym w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Kultury powinni posiadać poparcie co najmniej 15 uczniów lub 

absolwentów szkół (do 19 roku życia) z terenu Gminy Karczew. 

2. Kandydaci na radnych winni przedstawić Okręgowej Komisji Wyborczej pisemną 

zgodę własną (jeżeli są pełnoletni) lub rodziców/prawnych przedstawicieli (jeżeli są 

niepełnoletni) na kandydowanie i członkostwo w Młodzieżowej Radzie. Zgłoszony kandydat 

otrzymuje wzór listy osób popierających kandydata i zostaje jednocześnie poinformowany o 

sposobie wybierania radnych. 

3. Listy osób popierających kandydata winny zawierać imię, nazwisko, adres, datę 

urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej osoby popierającej i jej własnoręczny podpis. 

Wzór listy osób popierających kandydata na radnego stanowi Załącznik nr 2 do Ordynacji. 

4. Listy te powinny zostać złożone do Gminnej Komisji Wyborczej w ciągu 21 dni od 

daty pisemnego poinformowania szkoły o wyborach. W przypadku gdy w danym Okręgu 

Wyborczym liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów przypadających na 

dany okręg, wówczas Okręgowa Komisja Wyborcza niezwłocznie informuje wyborców 

danego Okręgu Wyborczego o zaistniałej sytuacji. Niepoinformowanie wyborców w ciągu 2 

dni o zaistniałej sytuacji, uniemożliwia wysunięcie kandydatów do Młodzieżowej Rady. 

5. Na podstawie list osób popierających Okręgowa Komisja Wyborcza w ciągu 5 dni 

od daty ich wpłynięcia ustala listę osób uprawnionych do kandydowania. Listę kandydatów 

podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 

6. Odrzucenie kandydatury może nastąpić w sytuacji, gdy nie spełnia ona wymogów 

określonych w ust. 1 i 2. 

7. Jeżeli w danym Okręgu Wyborczym, pomimo postępowania, o jakim mowa w ust. 

4, liczba kandydatów jest nadal mniejsza lub równa ilości mandatów przypadających na dany 

okręg, wyborów się nie przeprowadza, zaś mandaty przypadają zgłoszonym kandydatom. 

§ 9. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez 

Gminną Komisję Wyborczą. 

2. Prowadzenie kampanii w dniu wyborów jest zakazane. 

§ 10. 1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą Karty do głosowania. 

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły i 

numer Okręgu Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone na 

dokonanie wyboru, skróconą instrukcję głosowania. 

3. Za opracowanie wzoru Kart do głosowania odpowiada Gminna Komisja Wyborcza, 

zaś za ich przygotowanie odpowiada Biuro Rady Miejskiej w Karczewie.  

4. Kartę do głosowania wydaje Okręgowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez 

osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub poświadczenia wychowawcy lub 

innego nauczyciela, że jest uczniem danej szkoły i po podpisaniu listy wyborców. 

5. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. 

6. Głosujący nie może przekazać swojej Karty do głosowania innej osobie. 

§ 11. 1. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, 

znak "X". 



2. Za głosy nieważne uznaje się karty, na których znak "X" zakreślono przy nazwisku 

więcej niż jednego kandydata oraz karty, na których nie postawiono znaku „X” przy nazwisku 

żadnego z kandydatów.  

§ 12. 1. Mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, ilu uzyskało kolejno największą 

liczbę głosów w danym okręgu. 

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej ilości głosów o 

obsadzeniu mandatów zdecyduje losowanie, które niezwłocznie przeprowadza Okręgowa 

Komisja Wyborcza. O wynikach losowania Okręgowa Komisja Wyborcza niezwłocznie 

informuje wyborców z danego Okręgu Wyborczego.   

§ 13. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza 

przystępuje do obliczania jego wyników. 

2. Z przeprowadzonego głosowania Okręgowa Komisja Wyborcza sporządza protokół, 

który powinien zawierać: 

 1) liczbę osób uprawnionych do głosowania (z wyjątkiem Okręgu Wyborczego w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie), 

 2) liczbę wydanych kart do głosowania, 

 3) liczbę oddanych głosów, 

 4) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

 5) liczbę głosów nieważnych, 

 6) nazwiska i imiona osób wybranych na radnych. 

3. Protokół i jego kopię podpisują wszyscy członkowie Okręgowej Komisji 

Wyborczej. 

4. Kopię protokołu Okręgowa Komisja Wyborcza wywiesza niezwłocznie w 

widocznym miejscu. 

5. Protokół wraz z Kartami do głosowania oraz listą z podpisami wyborców, którzy 

pobrali Karty do głosowania winien być przekazany Gminnej Komisji Wyborczej w dniu 

wyborów. 

§ 14. Jeżeli obsadzenie mandatu byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów z 

danego Okręgu Wyborczego mandat ten pozostaje nie obsadzony. 

§ 15. Protesty związane z przebiegiem wyborów lub ustaleniem ich wyników można 

zgłaszać do Gminnej Komisji Wyborczej w ciągu 5 dni od daty zakończenia głosowania. Po 

tym terminie protesty nie będą rozpatrywane. 

§ 16. Gminna Komisja Wyborcza po przeprowadzeniu wyborów zatwierdza na 

podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych wyniki i ogłasza je niezwłocznie w 

formie obwieszczenia. 

§ 17. Wybrani w wyborach stają się radnymi Młodzieżowej Rady po zatwierdzeniu 

wyników wyborów. 

§ 18. Okręgowe Komisje Wyborcze ulegają rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia wyników 

wyborów. 

§ 19. Pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący 

Rady Miejskiej w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się wyników wyborów do Młodzieżowej 

Rady. Przewodniczący Rady Miejskiej prowadzi pierwszą sesję nowo wybranej 



Młodzieżowej Rady do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady. 

§ 20. Zmiana Ordynacji Wyborczej może nastąpić w trybie właściwym dla jej 

uchwalenia. Młodzieżowa Rada może wystąpić o zmianę Ordynacji, po przyjęciu wniosku w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności 2/3 składu Młodzieżowej 

Rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK Nr 1   

do ORDYNIACJI  WYBORCZEJ 

 

 

 

 

Wykaz Okręgów Wyborczych i siedzib Okręgowych Komisji Wyborczych  

oraz liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym. 

 

 

OKRĘG Nr 1 

Zespół Szkół im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie – 2 radnych 

 

OKRĘG Nr 2 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie z oddziałami gimnazjalnymi – 2 radnych 

 

OKRĘG Nr 3 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie – 3 radnych 

 

OKRĘG Nr 4 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku – 2 radnych 

 

OKRĘG Nr 5 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim – 1 radny 

 

OKRĘG Nr 6 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach – 1 radny 

 

OKRĘG Nr 7 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Nadbrzeżu – 1 radny 

 

OKRĘG Nr 8 

Szkoły położone poza terenem Gminy Karczew (siedziba Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 

w Karczewie) - 3 radnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


