
Załącznik
do uchwały Nr 111 /2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 czerwca  2008 r.

w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie

Statut Młodzieżowej Rady Gminy i Miasta Jastrowie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1.1. Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Gminy 
i Miasta Jastrowie, zwanej dalej „Radą”.
2. Rada jest reprezentacją młodzieży Gminy i Miasta Jastrowie.
3. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych. 
4. Rada jest organem społecznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną lub
ugrupowaniem politycznym. 
5. Kadencja Rady trwa 2 lata. 

Rozdział 2
Cele i środki działania

§2. Celem działania Rady jest:
1) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych,
rządowych i pozarządowych,
2) współpraca z samorządami uczniowskimi, organizacjami młodzieżowymi,
3) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia i ochrony praw dziecka,
4) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich
adresowanej,
5) promocja zdrowego trybu życia, promocja sportu i turystyki,
6) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności
podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień,
7) czynny udział młodzieży w walce o czyste środowisko,
8) organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej,
9) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,
10) zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji
bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia.

§3. Rada realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności
w zakresie nauki, kultury, sportu, turystyki,
2) opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu, regulujących sprawy 
mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu, ochrony 
środowiska, turystyki,
3) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw
ucznia i dziecka oraz swobód obywatelskich,
4) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi,
5) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele
Rady,



6) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

Rozdział 3 
Organy Rady

§4. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, 
powoływane w drodze uchwały Rady na okres jej kadencji - Prezydium składa się z 
Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Rada wybiera Przewodniczącego większością 2/3 głosów przy obecności
przynajmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym. Pozostali członkowie
Prezydium wybierani są bezwzględną większością głosów przy obecności
przynajmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym. 
3. Rada może odwołać członka Prezydium lub cały skład Prezydium większością 2/3 głosów przy 
obecności przynajmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek 3/5 składu 
Rady.
4. Wniosek o powołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na sesji 
następnej zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, na które zgłoszono wniosek, nie 
później jednak niż przed upływem miesiąca.
5. Jeżeli wniosek o odwołanie członka 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. 4 i 5.
6. Odwołany członek Prezydium lub całe Prezydium pełni swoje obowiązki do
czasu powołania nowego członka lub Prezydium.
7. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania
Prezydium kolejnej kadencji.
8. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium. Na jego
miejsce Rada wybiera nową osobę zgodnie z ust.2.

§5. Ocena realizacji zadań przez Prezydium należy wyłącznie do Rady.

§6.  Do zadań Prezydium należy w szczególności;
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady.
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) realizacja uchwał Rady.

§7. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie 
Rady na zewnątrz,
2) zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,
3) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,
4) przy równym rozkładzie głosów w głosowaniu wewnątrz Prezydium, Przewodniczącemu 
przysługuje decydujący głos,
5) składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

§8. Do kompetencji Wiceprzewodniczących Rady należy kierowanie obradami Rady w 
razie nieobecności Przewodniczącego.



Rozdział 4
Radni

§9. 1. Rada składa się z 15 Radnych.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele środowisk szkolnych i młodzieżowych, desygnowani 
przez te środowiska w oparciu o własne zasady wyborcze w następującej liczbie:

- Gimnazjum Publiczne w Jastrowiu – 3 osoby,
- Gimnazjum Niepubliczne w Jastrowiu – 1 osoba,
- Zespół Szkół Samorządowych w Sypniewie – 1 osoba,
- Zespół Szkół Technicznych w Jastrowiu – 3 osoby,
- Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży – 1 osoba
- przedstawiciele młodzieży uczącej się poza gminą Jastrowie  - 5 osób, w tym 2 osoby z 

terenu wsi.

§10. 1. Radnym może być każda osoba zamieszkała w gminie i mieście Jastrowie, 
która ukończyła co najmniej 15 lat i nie ukończyła 20 lat,  reprezentująca w dniu wyborów 
szkołę podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu gminy, należąca do organizacji 
młodzieżowych funkcjonujących w gminie, ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych poza 
gminą i miastem Jastrowie.
2. Przejście Radnego na wyższy poziom kształcenia w trakcie kadencji nie powoduje utraty 
mandatu. Radny jest jednak zobowiązany reprezentować społeczność, z której został 
desygnowany do Rady.

§11. Radny ma prawo:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Rady,
2) zgłaszania postulatów i inicjatyw,
3) składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady.
4) uczestniczenia w pracach doraźnych zespołów problemowych,
5) uzyskania każdej informacji dotyczącej prac Rady,
6) domagania się wniesienia pod obrady sesji, spraw które uważa za społecznie
pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

§12. Radny ma obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i uchwał Rady,
2) udziału w realizacji celów Rady,
3) uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracy doraźnych zespołów 
problemowych, do których został powołany,
4) informowania reprezentowanej przez siebie społeczności o działalności Rady,
5) przedstawiania wniosków tej społeczności na sesjach Rady,
6) przedłożenia usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni,
7) powiadomienia Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania.

§13. 1. Kadencja Radnego może być skrócona, jeżeli nie wywiązuje się on ze
swoich obowiązków i nie przestrzega Statutu Rady. Radnego odwołuje Rada
na wniosek Przewodniczącego Rady lub 7 Radnych większością 2/3 głosów.



2. Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz do zrzeczenia
się mandatu w czasie trwania kadencji.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§14. W sprawach nie objętych Statutem Rada decyduje odrębnymi uchwałami 
podejmowanymi w zwykłym trybie.

§15. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny
być kontynuowane przez Radę następnej kadencji.

§16. Rada Miejska w Jastrowiu w drodze uchwały dokonuje wyboru koordynatora Rady. 

§17. Zmiany w Statucie mogą być dokonane przez Radę na wniosek Prezydium, 
Przewodniczącego lub 1/4 składu Rady w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.
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