
 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 

 

STAROSTY POLICKIEGO 

 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie  

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Regionu w Policach 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia       

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432            

i 2500) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 15/2016 Starosty Polickiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Regionu w Policach, zmienionym zarządzeniem Nr 22/2018  

z dnia 26 kwietnia 2018 r., Statut Młodzieżowej Rady Regionu w Policach stanowiący 

załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 
Na oryginale właściwy podpis 

Starosty Polickiego 

Andrzeja Bednarka 
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Załącznik 

do zarządzenia Nr 11/2019 

Starosty Polickiego 

z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

 

MŁODZIEŻOWEJ   RADY   REGIONU   W   POLICACH 
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Rozdział 1 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy  Statut,  zwany dalej „Statutem”, określa zakres działania, cele, zasady 

działania oraz tryb wyboru radnych Młodzieżowej Rady Regionu w Policach, zwanej dalej 

„Radą”. 

 

§ 2. 1. Rada jest organem o charakterze konsultacyjno-opiniodawczym zrzeszającym 

przedstawicieli młodzieży mieszkającej na terenie Powiatu Polickiego i uczącej się                      

w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest organ inny niż Powiat Policki, a także młodzieży uczącej się w szkołach 

podstawowych  i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym  jest  Powiat 

Policki.  

2. Siedzibą Rady jest Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. 

 

§ 3. 1. Rada liczy nie więcej niż 13 i nie mniej niż 7 Radnych, zwanych dalej „Radnymi”. 

2. Rada jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną                         

lub ugrupowaniem politycznym. 

3. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od dnia wyborów. 

 

§ 4. Patronat  nad  Radą   obejmuje   Rada   Powiatu   w   Policach   reprezentowana       

przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach. 

 

 

Rozdział 2 

 

Cele i zakres działania Rady 

§ 5. Do  zakresu  działań  Rady  należą  wszystkie  sprawy  dotyczące   młodzieży 

mieszkającej na terenie Powiatu Polickiego i uczącej się w szkołach podstawowych i szkołach 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Policki, 

a także młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych, dla których 

organem prowadzącym  jest  Powiat Policki. 

 

     §  6.  Celem działania Rady jest w szczególności: 

1) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży oraz zwiększanie aktywności     

młodych ludzi; 

2) edukacja obywatelska; 

3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu         

lokalnego; 

4) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w podejmowaniu decyzji bezpośrednio   

wpływających na sposób i jakość ich życia; 

5) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych; 

6) prowadzenie wśród młodzieży kampanii informacyjnej na temat roli Rady  

 w samorządzie oraz zakresu funkcjonowania samorządu lokalnego; 

7) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i pozarządowych, 

8) współpraca z samorządami uczniowskimi; 

9) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia; 

10) uchwalanie zmian w Statucie Rady. 
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§ 7. 1. Radny ma czynne i bierne prawo wyborcze w ramach działalności w Radzie. 

2. Radny ma prawo do: 

1) zgłaszania wniosków do Prezydium Rady w istotnych sprawach związanych                        

z działalnością Rady; 

2) domagania się wniesienia pod obrady Rady spraw, które uważa za ważne. 

 

§ 8. Radny ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Rady; 

2) informować środowiska uczniowskie o działalności Rady; 

3) przedstawiać wnioski środowisk uczniowskich na sesjach Rady; 

4) powiadamiać Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca nauki. 

 

§ 9. Radny może zostać odwołany, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków  

i nie przestrzega Statutu Rady. Radnego odwołuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady  

lub 1/4 składu Rady, bezwzględną większością głosów statutowego składu. Radny może 

zrezygnować z pełnionej funkcji lub zrzec się mandatu w czasie trwania kadencji. 

 

 

Rozdział 3 

 

Zasady i tryb wyboru Radnych 

 

§ 10. 1. Radnym  może  być  każdy,  kto  ukończył 13 lat i jest osobą mieszkającą                  

na terenie Powiatu Polickiego i uczącą się w szkołach podstawowych i szkołach 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Policki, 

a także młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych  i ponadpodstawowych, dla których 

organem prowadzącym  jest  Powiat Policki.  

2. Radny, który ukończył edukację na obszarze Powiatu Polickiego, ma prawo 

kontynuować swoją pracę w ramach mandatu do końca kadencji Rady. 

 

§ 11. Nabór kandydatów na Radnych  zarządza  Starosta  Policki  nie  później niż 30 dni 

przed upływem kadencji.  

 

§ 12. Nabór kandydatów na Radnych wraz terminarzem naboru ogłasza się: 

1) na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach; 

2) na stronie internetowej Powiatu Polickiego;  

3) na tablicach ogłoszeń Powiatu;  

4) w miarę możliwości w mediach lokalnych. 

  

§ 13. Kandydatury Radnych powinny być zgłaszane i zaopiniowane przez dyrektora 

szkoły, na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego statutu.  

  

§ 14. 1. Kandydatury rozpatrywane będą przez Kapitułę składająca się obligatoryjnie z: 

1) 1-3 przedstawicieli Rady Powiatu w Policach; 

2)  przedstawiciela Zarządu Powiatu w Policach; 

3)  2 przedstawicieli Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach; 

4)  oraz fakultatywnie 2 przedstawicieli Młodzieżowej Rady Regionu w Policach upływającej      

kadencji, którzy jednocześnie nie są kandydatami w bieżącym naborze. 

     2. Członkowie Kapituły wybiorą spośród siebie przewodniczącego.  

 

§ 15.  Kapituła wyłoni skład Rady w oparciu o ocenę  formularzy zgłoszeniowych 

Kandydatów na Radnego Młodzieżowej Rady Regionu w Policach. 
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§ 16. Wyniki posiedzenia Kapituły zostaną ogłoszone niezwłocznie po ich ustaleniu, 

jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty wyboru. 

 

§ 17. Protesty  związane  z  posiedzeniem Kapituły i  ustaleniem wyników można zgłaszać 

pisemnie, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników, do Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Policach. Decyzja Przewodniczącego Rady Powiatu  w Policach jest ostateczna. 

 

§ 18. 1. Wygaśnięcie mandatu Radnego przed upływem kadencji następuje wskutek: 

1) zrzeczenia się mandatu Radnego; 

2) odwołania Radnego przez Radę; 

3) utraty praw ucznia. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu uzupełnia się skład Rady o osobę, która uzyskała 

kolejno największą liczbę głosów. 

3. W sytuacji braku osoby, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów przeprowadza 

się wybory uzupełniające. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio 

postanowienia Statutu dotyczące wyborów. 

 

§ 19. Rada może odwołać Radnego ze swojego składu w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów, minimum 2/3 składu Rady, w przypadku: 

1) dwukrotnego opuszczenia sesji Rady bez usprawiedliwienia; 

2) niewywiązania się członka Rady z przyjętych obowiązków; 

3) rażącego naruszania ogólnie przyjętych norm społecznych. 

 

§ 20. 1. Radni  na  pierwszej  sesji,  na  której  są  obecni,  składają   ślubowanie   o   treści: 

„Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Regionu w Policach sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie 

młodzieży”. 

      2. Radni na pierwszej sesji otrzymują legitymację. 

      3. Wzór legitymacji określa załącznik nr 2 do Statutu. 

 

§ 21. Pierwszą  sesję  nowo  wybranej  Rady  zwołuje  i  prowadzi  Przewodniczący   Rady 

ustępującej kadencji. Sesja ta zwoływana jest w ciągu 14 dni od daty uprawomocnienia  

się wyników wyborów do Rady. Jeśli zwołanie sesji przez Przewodniczącego ustępującej 

kadencji nie będzie możliwe, wówczas sesja zwoływana jest przez Przewodniczącego 

Kapituły, a w dalszej kolejności przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach. 

 

§ 22. Zmiany  ordynacji  wyborczej  dokonywane  są  w  trybie  jej  nadania.   Rada   może 

wnioskować o dokonanie zmian w ordynacji. 

 

 

Rozdział 4 

 

Organy Rady 

 

§ 23. Organami Rady są: 

1) Prezydium Rady; 

2) Komisja Rewizyjna; 

3) Organ Wolontaryjny. 

 

§ 24. 1. Prezydium   Rady,   zwane   dalej   „Prezydium”,   jest    organem    wykonawczym 

powołanym przez Radę na okres jej kadencji. 
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2. W skład Prezydium wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady; 

2) Wiceprzewodniczący Rady; 

3) Sekretarz Rady.  

3. Prezydium Rada wybiera spośród Radnych. 

4. Rada wybiera Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza 

Rady zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady, w głosowaniu 

tajnym. 

5. Rada może odwołać Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady            

i Sekretarza Rady większością 2/3 głosów, w obecności 2/3 składu Rady, w głosowaniu 

tajnym, na wniosek co najmniej 1/4 składu Rady. 

 

§ 25. Do zadań Prezydium należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady; 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady; 

3) realizacja uchwał Rady. 

 

§ 26. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium                           

oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz; 

2) zwoływanie sesji Rady, przygotowanie porządku obrad, przewodniczenie obradom. 

2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Rady, zastępuje go Wiceprzewodniczący 

Rady, natomiast w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady, zastępuje                  

go Radny najstarszy wiekiem. 

3. Przewodniczący może powierzyć Wiceprzewodniczącemu Rady wykonywanie 

obowiązków wymienionych w ust. 1. 

 

§ 27. Do  kompetencji  Sekretarza  Rady  należy  prowadzenie   dokumentacji   Rady    

oraz sporządzanie protokołów sesji Rady i posiedzeń Prezydium Rady. 

 

§ 28. 1. W celu kontroli działalności Rady, Prezydium Rady powołuje Komisję Rewizyjną. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków Rady wybranych przez Radę  

w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie Komisji. 

4. Członkowie Prezydium nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. 

5. Do zadań Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

1) opiniowanie wniosków w sprawie odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium; 

2) kontrolowanie przestrzegania Statutu i wykonywanie uchwał Rady; 

3) rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady. 

 

§ 29. 1. Organ Wolontaryjny, zwany dalej „Organem”, jest grupą aktywnie działających 

osób, która pełni funkcję doradczą i pomocniczą Rady w jej działalności statutowej.  

2. Kadencja Organu rozpoczyna się w dniu jego powołania  i kończy się w dniu 

zakończenia kadencji Rady. 

3. Organ powoływany jest uchwałą Rady, bezwzględną większością głosów, w obecności 

minimum 2/3 składu Rady.  

 

 

§ 30. Do zadań Organu należy w szczególności: 

1)  współpraca z Radą; 

2)  realizowanie celów statutowych, zawartych w statucie Rady; 

3)  promowanie działalności Rady wśród lokalnej młodzieży; 

4)  zapoznawanie młodzieży  ze strukturą i działalnością Rady; 
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5)  aktywizowanie młodzieży poprzez organizowanie i realizowanie przedsięwzięć                                                              

pobudzających potencjał młodzieży i wzmacniających  poczucie i świadomości swojej 

sprawczości; 

6)  zdobywanie przez jego członków umiejętności zarządzania projektami. 

 

§ 31. 1.Rekrutacja członków Organu jest otwarta, nabór trwa przez cały czas trwania 

kadencji Rady. 

2. Kandydatem na członka Organu może być każdy, kto spełnia równocześnie dwa 

warunki: 

1)  ukończył 13 lat; 

2)  mieszka na terenie Powiatu Polickiego i uczy się w szkole podstawowej                                

lub ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat 

Policki, lub uczy się w szkole  podstawowej  i ponadpodstawowej, dla której organem 

prowadzącym  jest  Powiat Policki. 

      

§ 32. 1. Do obowiązków członka Organu należy: 

1) uczestniczenie w sesjach Rady oraz  informowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem,                 

o swojej nieobecności Przewodniczącego Rady; 

2) organizowanie przedsięwzięć zgodnych z celami działania Rady, przewidzianymi statutem. 

     2. Członek Organu ma możliwość otwarcie zgłaszać Radnym swoje pomysły na nowe    

inicjatywy.   

 

§ 33. Członek Organu może zostać odwołany na podstawie przepisów dotyczacych 

odwołania Radnego, zawartych w § 19 oraz gdy:  

  1)  nie informuje, z odpowiednim wyprzedzeniem, o swojej nieobecności na sesji  

Przewodniczącego Rady; 

2) Rada stwierdzi, że postępowanie i działania członka utrudniają funkcjonowanie                          

i realizację celów statutowych Rady. 

 

§ 34. Członkowie Organu mogą wybrać Przewodniczącego oraz Zastępcę 

Przewodniczącego Organu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, w obecności 2/3 

składu Rady, w ramach porządku sesji Rady, po wcześniejszym uzgodnieniu kandydatury              

z Prezydium Rady. 

 

 

Rozdział 5 

 

Sesje Rady 

 

§ 35. Rada pracuje  na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy 

należące do jej kompetencji, określone w Statucie. 

 

§ 36. 1. Posiedzenia Rady są jawne. 

2. Porządek obrad oraz listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Rady. 

 

§ 37. 1. Otwarcie  sesji   następuje   po   wypowiedzeniu   przez   Przewodniczącego   Rady 

następującej formuły: „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Regionu w Policach”. 

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady, na podstawie listy obecności, stwierdza 

prawomocność obrad. W przypadku braku quorum Przewodniczący Rady wyznacza nowy 

termin sesji. Na kolejnej sesji prawomocne decyzje są podejmowane bez wymaganego 

quorum. 
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§ 38. 1. Przewodniczący    Rady    czuwa   nad   sprawnym   przebiegiem   i   zachowaniem 

właściwego porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Rady, porządek obrad 

może być zmieniony. 

2. Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali obrad osobom spoza Rady,           

które zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji. 

 

§ 39. 1. Z  inicjatywą  podjęcia  uchwały   może   wystąpić   Prezydium   lub   co   najmniej              

3 Radnych. 

2. Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej może wystąpić do podmiotów 

wymienionych w ust. 1  grupa minimum 5 członków Organu Wolontaryjnego. 

 

§ 40. 1. W czasie obrad Radni mogą składać zapytania. 

2. W miarę możliwości Przewodniczący Rady lub wyznaczone przez niego osoby 

udzielają odpowiedzi na zapytania w końcowej części obrad Rady. W przypadku 

niemożliwości udzielenia odpowiedzi na sesji należy jej udzielić na następnej sesji. 

 

§ 41. Z  każdej  sesji  Sekretarz  Rady sporządza protokół, będący zapisem przebiegu obrad                 

i podejmowania przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności                  

oraz teksty podjętych uchwał. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu. 

 

§ 42. 1. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne 

uznaje się te, które oddano „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się”. 

2. W głosowaniu tajnym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób określony 

wcześniej przez Radę dla tego głosowania. 

3. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji 

spośród Radnych. 

4. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji. 

 

§ 43. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy 

Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady, a w razie potrzeby również przez innych 

Radnych wyznaczonych przez Przewodniczącego Rady. 

 

 

Rozdział 6 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 44. 1. W   sprawach   wymagających   rozstrzygnięcia,   a   nieuregulowanych   Statutem, 

decyzję podejmuje Przewodniczący Rady Powiatu w Policach. 

2. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być 

kontynuowane w następnej kadencji. 

3. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. Rada może wnioskować                     

o dokonanie zmian w Statucie. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Statutu Młodzieżowej Rady Regionu w Policach 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

A. KANDYDATA NA RADNEGO DO MŁODZIEŻOWEJ RADY REGIONU W POLICACH   

 
IMIĘ i NAZWISKO 

 
 

 

 
Data urodzenia 

 
 
 

 
Miejscowość zamieszkania 

 
 
 

Nazwa szkoły  i klasa/zawód,                   
do której uczęszcza kandydat 
 

 
 
 

Adres e-mail  
 
 

Numer telefonu komórkowego  
 
 

Działalność pozaszkolna 
kandydata 

 
 
 
 

Hobby/ zainteresowania  
 
 
 

Opis działań jakich chciałby się 
podjąć kandydat w ramach 
sprawowanego mandatu 

 

 

 

……………………………………………………                  ……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data wypełnienia                                                                                                                     Podpis  Kandydata na Radnego  

lub Rodzica/Opiekuna Prawnego 

                                                                                                                     

                                            

 
 
 
 



 
 
 
 
        
B.                                                 OPINIA  O   KANDYDACIE 

 

Wypełnia  Dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

……………………………………………………                  ……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data wypełnienia                                                                                                                                                 Podpis  Dyrektora szkoły  

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Statutu Młodzieżowej Rady Regionu w Policach 

 

 

1 strona 

2 strona 

 

 

Młodzieżowa Rada  

Regionu w Policach 

 

Projekt pod patronatem 

Rady Powiatu w Policach 

Legitymacja Radnego 
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