
UCHWAŁA NR XXIII/216/16
RADY GMINY BRANICE

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Branicach

Na podstawie art. 5 b i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy w Branicach postanawia

§ 1. W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży powołać Młodzieżową 
Radę Gminy Branice. Młodzieżowa Rada Gminy Branice ma charakter konsultacyjny.

§ 2. Nadać Młodzieżowej Radzie Gminy Branice Statut, określający zasady działania, cel i zadania 
Młodzieżowej Rady Gminy Branice oraz tryb wyboru jej członków, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/216/16

Rady Gminy Branice

z dnia 21 listopada 2016 r.

STATUT
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY BRANICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Gminy Branice, zwanej dalej 
MRG oraz tryb wyboru jej członków.

2. MRG działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

3. Siedzibą MRG jest Urząd Gminy w Branicach.

4. Terenem działania rady jest obszar Gminy Branice.

5. Zgodnie z art. 5b ust 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada ma charakter  konsultacyjny.

6. Głównym celem działania MRG zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest konsultowanie przez 
młodzież projektów niektórych decyzji dotyczących młodzieży podejmowanych przez Radę Gminy, Wójta 
Gminy oraz jednostki pomocnicze Gminy, w dziedzinach stanowiących zadania własne gminy.

7. Dodatkowymi celami działania MRG są w szczególności:

1) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

2) podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy Branice;

3) organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Rozdział 2.
Tryb wyboru członków MRG

§ 2. 1. Kadencja MRG trwa dwa lata.

2. Członkowie MRG wybierani są na okres wspólnej kadencji.

3. Kadencja MRG rozpoczyna się od dnia zebrania się MRG na pierwszej sesji i trwa do dnia 
poprzedzającego zebranie się MRG następnej kadencji.

§ 3. 1. Wybory do Rady zarządza Wójt Gminy Branice, powołując Gminną Komisję Wyborczą w składzie 
od 3 do 5 osób oraz określając szczegółowy tryb jej pracy i wzory dokumentów związanych z wyborami.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Branice o ogłoszeniu wyborów określa dni, w których upływają terminy 
wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust.2 podaje się do publicznej wiadomości.

§ 4. 1. Radni MRG są wybierani w 5 okręgach wyborczych, wskazanych w §5, odpowiadających 
terytorialnie siedzibie szkół znajdujących się na terenie Gminy Branice.

2. Kandydować na członka MRG można wyłącznie w ramach jednego okręgu wyborczego, właściwego ze 
względu na miejsce nauki.

3. Nad przebiegiem wyborów w poszczególnych okręgach czuwają okręgowe komisje wyborcze, 
składające się z 1 przedstawiciela szkoły, będącej siedzibą okręgu oraz 1 przedstawiciela młodzieży.

4. Zgłoszenia kandydatów, z załączeniem ich zgody oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na 
kandydowanie na członka Młodzieżowej Rady, należy składać w terminie ustalonym w kalendarzu 
wyborczym, do okręgowej komisji wyborczej.

§ 5. 1. Gminę Branice dzieli się na 5 okręgów wyborczych:
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1) Gimnazjum Trzeciego Tysiąclecia w Branicach,

2) Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach,

3) Szkoła Podstawowa im.Marii Skłodowskiej - Curie we Włodzieninie,

4) Gimnazjum w Uciechowicach,

5) Szkoła Podstawowa w Uciechowicach.

2. Liczba członków MRG wynosi 15 osób, w nast. rozbiciu na poszczególne okręgi wyborcze:

- 6 przedstawicieli – Gimnazjum Trzeciego Tysiąclecia w Branicach,

- 4 przedstawicieli - Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach,

- 3 przedstawicieli - Szkoła Podstawowa im.Marii Skłodowskiej - Curie we Włodzieninie,

- 1 przedstawiciel – Gimnazjum w Uciechowicach,

- 1 przedstawiciel – Szkoła Podstawowa w Uciechowicach.

§ 6. 1. Wyniki wyborów, po akceptacji Wójta Gminy Branice, publikowane są na tablicy ogłoszeń oraz 
stronie internetowej Urzędu Gminy Branice.

2. Pierwsze posiedzenie MRG zwołuje Wójt Gminy Branice w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników 
wyborów.

3. Rada na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy składu Rady  wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzi 
Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego.

4. Do czasu wyboru Przewodniczącego MRG pierwsze posiedzenie MRG otwiera i prowadzi 
Przewodniczący Rady Gminy Branice lub delegowana przez niego osoba.

§ 7. 1. Rada Gminy Branice powołuje opiekuna MRG spośród radnych lub pracowników UG Branice.

2. Zadaniem opiekuna MRG jest wspieranie członków MRG w ich obowiązkach oraz koordynacja 
współpracy MRG z Radą Gminy oraz Wójtem Gminy.

3. W każdej szkole dyrektor wyznacza nauczyciela – koordynatora działań młodzieżowych radnych 
reprezentujących daną szkołę.

Rozdział 3.
Organizacja Młodzieżowej Rady Gminy Branice

§ 8. Organem MRG jest Prezydium.

§ 9. 1. Prezydium składa się z:

1) przewodniczącego MRG;

2) wiceprzewodniczącego MRG.

2. Do kompetencji Prezydium należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami MRG;

2) przygotowywanie kalendarza prac MRG, w tym planu posiedzeń,

3) przygotowywanie projektów uchwał MRG,

4) określenie sposobu wykonywania uchwał,

5) realizacja uchwał MRG,

6) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami MRG organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie MRG na 
zewnątrz,

2) zwoływanie sesji MRG, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,

3) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium,
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4) składanie MRG sprawozdań ze swojej działalności międzysesyjnej.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje  Zastępca Przewodniczącego.

§ 10. 1. MRG odbywa swoje posiedzenia co najmniej 2 razy w roku szkolnym. Posiedzenia zwołuje 
przewodniczący MRG w porozumieniu z opiekunem MRG. O terminie posiedzenia informują nauczycieli – 
szkolnych koordynatorów działań MRG, którzy powiadamiają radnych reprezentujących daną szkołę.

2. O terminie posiedzenia członkowie MRG powinni być powiadomieni co najmniej na pięć dni roboczych 
przed terminem posiedzenia.

Rozdział 4.
Zadania realizowane przez Młodzieżową Radę Gminy Branice

§ 11. 1. Do zadań MRG należy:

1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów władzy i administracji 
samorządowej gminy Branice,

2) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, 
rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

2. W każdej kadencji MRG podejmuje następujące działania:

1) przynajmniej raz w okresie kadencji odbywa się debata młodzieży z Wójtem Gminy na temat potrzeb i 
problemów młodzieży zamieszkałej na terenie gminy.

2) organizuje przedsięwzięcia na rzecz młodzieży i dzieci z terenu gminy Branice.

3. MRG będzie konsultowała projekty decyzji dotyczących w szczególności:

1) tematów oraz rodzajów zajęć prowadzonych w ramach gminnej oferty spędzania wolnego czasu w ferie 
zimowe oraz w czasie wakacji letnich,

2) planowanej infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz sposobu wykorzystania istniejącej infrastruktury 
tego typu,

3) inwestycji w infrastrukturę oświatową,

4) planów związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych adresowanych do młodzieży i dzieci,

5) tworzenia listy potrzeb młodzieży,

6) konsultowania dokumentów strategicznych Gminy Branice.

Rozdział 5.
Radni Młodzieżowej Rady Gminy Branice

§ 12. 1. Radny ma prawo:

1) zgłaszać postulaty i inicjatywy,

2) uzyskać każdą informację dotyczącą prac MRG,

3) proponować tematy i sprawy do dyskusji, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza te, 
które wynikają z postulatów młodzieży Gminy.

2. Radny ma obowiązek:

1) przestrzegać Statutu,

2) uczestniczyć w realizacji celów MRG ,

3) brać czynny udział w pracach MRG,

4) informować swoich wyborców o działalności MRG,

5) utrzymywać stały kontakt z młodzieżą w gminie,

6) przedstawiać wnioski swoich wyborców na sesjach MRG.

3. Radny ma prawo do rezygnacji z mandatu w każdym czasie. Na skutek rezygnacji mandat wygasa.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Zmiany Statutu przeprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem MRG stosuje odpowiednio przepisy Statutu Gminy 
Branice.
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