
   Załącznik Nr 3 

   Do Uchwały Nr XII/55/2015 
Rady Powiatu Chrzanowskiego, 
z dnia 30 września 2015r 

 

 

Ordynacja Wyborcza 

 Do Młodzieżowej Rady Powiatu Chrzanowskiego 
 

 

§ 1 
 

Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków do Młodzieżowej Rady Powiatu 

Chrzanowskiego, zwanej dalej Młodzieżową Radą. Ordynację uchwala Rada Powiatu 

Chrzanowskiego. 

 

§ 2 
 

Podstawą działania Młodzieżowej Rady jest Statut i Regulamin. 

 

§ 3 
 

Członkiem Młodzieżowej Rady może być  każda osoba, która: 

1. W chwili wyboru posiada status ucznia szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu 

Chrzanowskiego, 

2. Nie jest zawieszona w prawach ucznia, 

3. Nie jest karana.  

 

§ 4 

 

Czynne prawo wyborcze ma każdy, kto spełnia warunki, o których mowa w § 3, ust. 1 i 2. 

 

§ 5 

 

Wybory są równe, bezpośrednie i tajne – każdemu przysługuje jeden głos, głosować można 

tylko osobiście. 

 

§ 6 

 

1. Na pierwszej sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego, przypadającej na dany rok szkolny, 

Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego informuje o zarządzeniu wyborów  

do Młodzieżowej Rady Powiatu. 

2. Organizację wyborów w zakresie wynikającym ze statutu przypisanego dla Młodzieżowej 

Rady Powiatu Chrzanowskiego realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Chrzanowie. 

 

§ 7 
 

Wybory przeprowadza się w 6 okręgach wyborczych, którymi są szkoły z terenu Powiatu 

Chrzanowskiego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. 



 

§ 8 
 

Wykaz poszczególnych Okręgów wraz z ilością przypadających mandatów na każdy Okręg 

przedstawia Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego  

w Chrzanowie, w terminie 7 dni od daty zarządzenia wyborów informując właściwych 

dyrektorów szkół oraz Koordynatora Młodzieżowej Rady Powiatu. 

 

Wykaz uczniów według stanu na 07.09.2015r. przedstawia poniższa tabela.  

 

Numer okręgu wyborczego    

i Nazwa szkoły 
Liczba uczniów Ilość mandatów 

I. I LO Chrzanów 515 3 

II. II LO Chrzanów 508 3 

III. PCE Chrzanów 406 3 

IV. ZST-U Trzebinia 362 2 

V. ZSE-CH 

Trzebinia 

512 3 

VI. ZS Libiąż 461 3 

 

§ 9 

 

1. Za przygotowanie procedury wyborów w poszczególnych okręgach odpowiadają 

Dyrektorzy szkół, które są okręgami wyborczymi dla wyborów do Młodzieżowej Rady,  

w terminie do 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o przypisaniu okręgu wyborczego  

i ilości mandatów. 

2. Szkolne Komisje liczą od 3 do 5  członków, wśród których znajduje się przynajmniej 

jeden nauczyciel oraz dwóch uczniów, posiadających czynne prawo wyborcze  

i nie ubiegających się o mandat radnego Młodzieżowej Rady. 

3. Do zadań Szkolnych Komisji należy: 

a) organizacja i przeprowadzenie wyborów na terenie okręgu-szkoły, w tym ogłoszenie 

terminu wyborów oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów w danym okręgu.  

b) ustalenie wyników wyborów, 

c) sporządzenie protokołu z głosowania, 

d) umieszczenie wyników wyborów na tablicy ogłoszeń w szkole, 

e) przekazanie do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu za pośrednictwem Dyrektora 

szkoły, protokołu głosowania. 

                                                 

§ 10 

 

Szkolne Komisje Wyborcze przeprowadzają wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu 

Chrzanowskiego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej powołania przez Dyrektora 

szkoły.  

 

§ 11 
 

1. Kandydatów na członków Młodzieżowej Rady mogą zgłaszać: 

a) zespoły klasowe danej szkoły,  

b) koła zainteresowań działające w szkole, 

c) sami zainteresowani (zgłoszenie indywidualne).  



2. W przypadku zgłoszenia indywidualnego, kandydat musi przedstawić listę poparcia 

zawierającą minimum 15 podpisów uczniów danej szkoły.  

3. Kandydatów na radnych zgłasza się do Szkolnej Komisji Wyborczej w podanym  

przez nią terminie.  

4. Kandydat do zgłoszenia musi dołączyć pisemną zgodę na kandydowanie  

oraz pisemne oświadczenie, że nie jest osobą karaną.   

 

§ 12 

 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminu wyborów przez Szkolną 

Komisję Wyborczą w danym okręgu i winna być prowadzona wyłącznie na jego terenie.  

 

§ 13 

 

Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione. 

 

§ 14 
 

Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej. 

 

§ 15 
 

1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu wyborów komisja wyborcza przystępuje do liczenia 

głosów.  

Z przeprowadzonego głosowania Szkolna Komisja sporządza protokół zawierający: 

a) liczbę uprawnionych do głosowania, 

b) liczbę oddanych głosów, 

c) liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, 

d) nazwiska i imiona wybranych członków Młodzieżowej Rady wraz z nazwami 

okręgów wyborczych.  

Protokół z wyborów wraz z kartami do głosowania przekazuje w zamkniętej kopercie 

dyrektor szkoły do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty ich uzyskania od komisji wyborczej. 

2. W przypadku równej ilości głosów Szkolna Komisja zarządza losowanie,  

z którego sporządza protokół. 

 

§ 16 

 

Na podstawie protokołów otrzymanych z poszczególnych Komisji Szkolnych, 

Przewodniczący Rady Powiatu przy udziale Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza 

wyniki głosowania. Informacja z powyższym zostaje wywieszona  na tablicy ogłoszeń 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz 

umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w terminie 7 dni od momentu 

otrzymania protokołów z poszczególnych okręgów.  

 

§ 17 
 

Mandat członka Rady uzyskują osoby, które otrzymały największą ilość głosów                                

w poszczególnych okręgach wyborczych. 

 



§ 18 

 

1. Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek: 

a) zrzeczenia się mandatu, (następuje na podstawie pisemnego oświadczenia członka 

rady, dostarczonego do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady), 

b) utraty statusu ucznia szkoły, (wygaśnięcie następuje z dniem skreślenia z listy 

uczniów, o czym powiadamia Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu 

dyrektor właściwej szkoły), 

c) utraty mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 2. 

2. Radny traci mandat w przypadku rażącego naruszenia ogólnie przyjętych norm 

społecznych, na wniosek Dyrektora szkoły. O utracie mandatu decyduje Rada. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 i 2 radnym zostaje kandydat, który w danym okręgu 

uzyskał kolejną największą liczbę głosów. 

 

§ 19 
 

Zmiany w ordynacji wyborczej zatwierdza Rada Powiatu Chrzanowskiego w trybie 

właściwym dla jej uchwalenia. 

 
 


