
Zarządzenie Nr 0050.362.2016
  Burmistrza Chełmka

z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku, liczby członków 

Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz ustalenia kalendarza wyborczego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r., 

poz. 446), uchwały nr IV/38/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 797 z 17 

lutego 2015 r.) oraz uchwały nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 20 września 2016 r. 

w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

poz. 5479 z 28 września 2016 r), zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku.

§2

1. Zgodnie z §4 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku (załącznik nr 1 do uchwały 

nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 20 września 2016 r.) Młodzieżowa Rada Miejska 

może składać się maksymalnie z 16 członków.

2. Liczba członków Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Chełmku wynosi łącznie maksymalnie 16 

osób, z czego:

Nazwa podmiotu Ilość członków Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Chełmku

Samorządowy Zespół Szkół Nr 1 w Chełmku 4
Samorządowy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Chełmku 6
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku 2
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie 2
Zaproponowani przez doradcę Młodzieżowej Rady Miejskiej Maksymalnie 2

§3

Ustala się następujący kalendarz wyborczy:

Data wykonania czynności wyborczych Treść czynności wyborczych
17-19.10.2016 r. Powołanie Szkolnych Komisji Wyborczych w 4-

osobowym składzie  (w tym co najmniej  jeden 



nauczyciel  oraz uczniowie z  czynnym prawem 
wyborczym, nieubiegający się o wybór). Osoba 
odpowiedzialna: Dyrektor Szkoły.

20-26.10.2016 r.

Przyjmowanie  zgłoszeń  kandydatów  wraz  ze 
zgodami rodziców lub opiekunów (dotyczy osób 
niepełnoletnich)  na  kandydowanie  ucznia  do 
Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Chełmku. 
Osoby  odpowiedzialne:  Szkolna  Komisja 
Wyborcza.

Do 31.10.2016 r.

Wywieszenie  w  szkołach  informacji  w  formie 
ogłoszenia  informacji  o  kandydatach  do 
Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Chełmku. 
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Szkoły.

20.10-04.11.2016 r. Kampania  wyborcza  kandydatów  na  terenie 
szkół.

Do 02.11.2016 r.

Sporządzenie spisu wyborców, na którym ujęci 
będą  wszyscy  uczniowie  posiadający  czynne 
prawo wyborcze,  będący mieszkańcami  gminy 
Chełmek (zgodnie z  załącznikiem nr 2 Statutu 
Młodzieżowej  Rady Miejskiej  w Chełmku,  §1 
ust.  3).  Obowiązuje  kolejność  alfabetyczna 
według  klas.  Osoba  odpowiedzialna:  Dyrektor 
Szkoły lub wychowawca danej klasy.

05-06.11.2016 r. Cisza wyborcza.

07.11.2016 r.

Przeprowadzenie  przez  Szkolne  Komisje 
Wyborcze  głosowania  na  kandydatów  do 
Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Chełmku  w 
godzinach 9:00 – 11:00. Sporządzenie protokołu 
po  skończonym  głosowaniu.  Przekazanie 
protokołów do Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Do 08.11.2016 r. 
Ogłoszenie  w  szkołach  wyników wyborów do 
Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Chełmku. 
Odpowiedzialni: Szkolna Komisja Wyborcza.

§4

Wzór spisu wyborców w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku stanowi załącznik 

nr 1 niniejszego zarządzenia.

§5

Wzór  protokołu  wyników  wyborów  do  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Chełmku  stanowi 

załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

§6

W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem stosuje się uchwałę nr IV/38/2015 Rady 



Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w 

Chełmku oraz  uchwałę nr XIX/202/2016 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 20 września 2016 r. w 

sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku

§7

Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  zlecam  Sekretarzowi  Gminy.  Za  wykonanie  zarządzenia 

odpowiedzialni  są  doradca  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  w  Chełmku  oraz  dyrektorzy 

samorządowych zespołów szkół w Gminie Chełmek.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chełmka nr 0050.362.2016 z dnia 12.10. 2016 r.

…..................................................
(pieczęć szkoły)

Spis wyborców
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku

zarządzonych na dzień 7 listopada 2016 r.

Klasa....................

Lp. Nazwisko i imię ucznia Potwierdzenie otrzymania karty 
do głosowania/podpis ucznia

Uwagi

1
2
3
4
5
6

….................................................
(podpis dyrektora szkoły)



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chełmka nr0050.362.2016 z dnia 12.10. 2016 r.

Protokół
wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku

przeprowadzonych w...................................................
(nazwa szkoły)

w dniu 7 listopada 2016 r.

1. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie.......................i trwało bez przerwy do godziny.....................

2. Ilość otrzymanych kart do głosowania..................................................

3. Liczba wydanych kart do głosowania (wg podpisów na spisie wyborców).........................

4. Po wyjęciu i przeliczeniu kart z urny komisja ustaliła następujące wyniki głosowania:

a) uczniów uprawionych do głosowania (ujętych w spisie wyborców)...................................

b) oddanych głosów (liczba kart wyjętych z urny).....................................

c) liczba kart ważnych.................................

d) liczba kart nieważnych......................................

e) głosów ważnych.....................................

f) głosów  nieważnych.........................................

g) poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:

1...................................... …................................
(imię i nazwisko)     (liczba)

2...................................... …................................
(imię i nazwisko)     (liczba)

3..................................... …................................
(imię i nazwisko)     (liczba)

4...................................... …................................
(imię i nazwisko)     (liczba)

4. Najwięcej ważnych oddanych głosów otrzymał (-li) i członkiem (członkami) I kadencji 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chełmku został (-ła) wybrany (-na) / zostali wybrani:

…........................................................



…........................................................

…........................................................

5. W związku z tym, że...........kandydatów otrzymało największą i równą liczbę głosów 
przeprowadzone zostało losowanie, w wyniku którego członkiem Rady Miasta został/a:

…........................................................

…........................................................

…........................................................

6. Ewentualne uwagi członków komisji:

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Podpisy członków Szkolnej Komisji Wyborczej

…...........................................................
   (pieczątka szkoły)

….....................…................................
(Przewodniczący)              

   
….....................…................................

(Zastępca)                    

….....................…................................
(Członek)                    

 

….....................…................................
(Członek)                    



Uwagi:

- liczba oddanych głosów (pkt 4b) musi być równa lub mniejsza od liczby wydanych kar do 
głosowania (pkt 3)

- suma głosów ważnych (pkt 4e) i głosów nieważnych (pkt 4f) musi być zgodna z liczbą oddanych 
głosów (pkt 4b)

- suma głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów (pkt 4g) musi być zgodna z 
liczbą głosów ważnych (pkt 4e)


