
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz § 38 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie stanowiącym załącznik do 
Uchwały Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r., poz. 972) Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. W statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 54/VII/15 Rady 
Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Namysłowie (Dz. Urz. Woj. Op. z 2015 r., poz. 972) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Młodzieżowa Rada Miejska składa się z maksymalnie z 19 radnych, po trzech przedstawicieli ze szkół 
ponadpodstawowych oraz po jednym przedstawicielu ze szkół podstawowych z terenu gminy Namysłów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kadencja Rady trwa dwa lata i kończy się w dniu poprzedzającym dzień pierwszego posiedzenia 
nowo wybranej Rady.”.

2) w § 25:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Mandat Radnego wygasa z dniem ukończenia nauki w szkole, której Radny był reprezentantem lub po 
ukończeniu przez Radnego 21 lat.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Miejsce ustępującego Radnego zajmuje przedstawiciel szkoły, wybrany w wyborach uzupełniających 
– tryb wyboru określony w statucie stosuje się odpowiednio.”.

3) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma każdy uczeń szkoły podstawowej oraz 
ponadpodstawowej z terenu gminy Namysłów. Bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń szkoły podstawowej 
oraz ponadpodstawowej począwszy od  klasy VII szkoły podstawowej.”;

4) § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wybory do Rady kolejnych kadencji oraz wybory uzupełniające zarządza Burmistrz Namysłowa 
w drodze zarządzenia, nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji Rady.”;

5) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. Tworzy się trzynaście okręgów wyborczych:

a) okręg Nr 1 – I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie,
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b) okręg Nr 2 – Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie,

c) okręg Nr 3 – Zespół Szkół Mechanicznych w Namysłowie,

d) okręg Nr 4 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Namysłowie,

e) okręg Nr 5 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Namysłowie,

f) okręg Nr 6 – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Namysłowie,

g) okręg Nr 7 – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Namysłowie,

h) okręg Nr 8 – Szkoła Podstawowa Nr 5 w Namysłowie,

i) okręg Nr 9 – Szkoła Podstawowa w Kamiennej,

j) okręg Nr 10 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Głuszynie,

k) okręg Nr 11 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Jastrzębiu,

l) okręg Nr 12 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Ligocie Książęcej,

m) okręg Nr 13 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Smarchowicach Wielkich.”;

6) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. W poszczególnych okręgach oddając głos wyłącznie na jednego kandydata wybiera się:

a) w okręgu Nr 1 –  trzech kandydatów,

b) w okręgu Nr 2 – trzech kandydatów,

c) w okręgu Nr 3 – trzech kandydatów,

d) w okręgu Nr 4 – jednego kandydata,

e) w okręgu Nr 5 – jednego kandydata,

f) w okręgu Nr 6 – jednego kandydata,

g) w okręgu Nr 7 – jednego kandydata,

h) w okręgu Nr 8 – jednego kandydata,

i) w okręgu Nr 9 – jednego kandydata,

j) w okręgu Nr 10 – jednego kandydata,

k) w okręgu Nr 11 – jednego kandydata,

l) w okręgu Nr 12 – jednego kandydata,

m) w okręgu Nr 13 – jednego kandydata.”;

7) W § 36 dopisuje się ust. 9 o brzmieniu:

„9. Jeden egzemplarz z wyborów do Rady przechowuje się na terenie szkoły, w której przeprowadzono 
wybory.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływe 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior

Id: 1A330F7A-BC2D-46B2-8BB2-461939665FCD. Projekt Strona 2



Uzasadnienie

W związku z koniecznością dostosowania zapisów statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej do obowiązujących
norm prawnych w zakresie ustalenia nowej sieci szkół podstawowych, ustalonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 966), w tym wygaszeniem szkół gimnazjalnych, Młodzieżowa Rada
Miejska na podstawie §38 ust 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Namysłowie stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr 54/VII/15 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 2 kwietnia 2015 r., na sesji w dniu 27 lutego 2019 r.
podjęła Uchwałę Nr 17/II/19 w sprawie wniosku do Rady Miejskiej w Namysłowie o zmianę Statutu
Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W niniejszej uchwale Młodzieżowa Rada Miejska przedstawia konkretne propozycje zmian, które sprowadzają
się do uaktualnienia zapisów przedmiotowego dokumentu do wymaganych norm prawnych – Prawo oświatowe,
poprzez umożliwienie udziału w pracach Rady uczniom wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
z terenu gminy Namysłów. Propozycje zmian odnoszą się do zapisów:

1) § 11 ust. 1 określającego liczbę radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, gdzie zwiększona została ona do 19,
w miejsce dotychczasowego stanu 10 radnych. Zapis niniejszego paragrafu zmienia również ilość kandydatów
z poszczególnych jednostek oświatowych, przy uwzględnieniu wygaszenia gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, wyznaczając po trzech przedstawicieli ze szkół ponadpodstawowych i po jednym
przedstawicielu ze szkoły podstawowej.

2) § 11 ust. 5, gdzie doprecyzowano zapis określający dzień zakończenia dwuletniej kadencji Rady, ustalając go
na dzień poprzedzający dzień pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady, a nie jak poprzednio licząc od dnia
wyborów.

3) w § 25 w ust. 3 projekt uchwały przewiduje dwie możliwości wygaszenia mandatu, a mianowicie w dniu
ukończenia nauki w szkole lub po ukończeniu przez Radnego 21 lat. Dotychczasowy zapis przewidywał wyłącznie
wygaszenie mandatu Radnego z dniem ukończenia przez niego 20 roku życia.

4) § 25 ust. 4 ustala inny sposób uzupełniania składu Młodzieżowej Rady Miejskiej, ustalając, że miejsce
ustępującego Radnego zajmuje przedstawiciel szkoły, wybrany w wyborach uzupełniających, a nie jak dotychczas
kolejny wybrany przedstawiciel szkoły.

5) w § 27 ust. 1 dostosowano określenie czynnego i biernego prawa wyborczego do obecnie obowiązującej sieci
szkół na terenie gminy Namysłów, czyli likwidacją szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz koniecznością
wprowadzenia przedziału wiekowego przy ustalania biernego prawa wyborczego. Zgodnie z zapisem niniejszego
paragrafu czynne prawo wyborcze ma każdy uczeń szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej z terenu gminy
Namysłów. Natomiast bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej
począwszy od klasy VII szkoły podstawowej.

6) w § 28 ust. 2 dokonano zmiany przy zarządzaniu wyborów do Rady kolejnych kadencji uzupełniając zapis
również o wybory uzupełniające. Skrócono także obligatoryjny termin wydania zarządzenia Burmistrza odnośnie
przedmiotowego zagadnienia do jednego miesiąca przed upływem kadencji Rady, w miejsce trzymiesięcznego
terminu. Wykreśleniu uległ również zapis związany z wyznaczenia wyborów na dzień przypadający w roku
szkolnym.

7) § 29 określa nowy podział okręgów wyborczych do Młodzieżowej Rady Miejskiej (trzynaście placówek
oświatowych), zgodnie z obowiązującą siecią szkół.

8) § 30 ustala, mając na uwadze wcześniejszy podział na okręgi wyborcze do Młodzieżowej Rady Miejskiej,
liczbę kandydatów do Rady z poszczególnych jednostek oświatowych (trzech kandydatów szkoły
ponadpodstawowe, po jednym kandydacie szkoły podstawowe).

9) w § 36 po ust. 8 został dopisany ust. 9, w którym ustalono, że jeden egzemplarz z wyborów do Rady
przechowywany jest na terenie szkoły, w której przeprowadzono wybory.

Młodzieżowa Rada Miejska podczas sesji w dniu 27 lutego 2019 r. wniosła również o przełożenie terminów
wyborów na okres przypadający w nowym roku szkolnym 2019/2020, ponieważ przeprowadzenie wyborów
w miesiącu czerwcu związane jest z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sytuacji, gdy
wybrany przedstawiciel szkoły podstawowej z klasy VIII, będzie kontynuował naukę w szkole ponadpodstawowej
poza gminą Namysłów. Wyznaczenie terminów wyborów na wrzesień, jest uzasadnione i stanowić będzie
gwarancję ciągłości kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
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W związku z powyższym, przy uwzględnieniu zapisu art. 18 ust. 1 i 5 b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) podjęcie przedmiotowej uchwały nie budzi zastrzeżeń i jest
uzasadnione.

Projektodawca: Burmistrz
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