Uchwała Nr XXX/60/05
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/95/2003 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
4 września 2003 roku dot. powołania Młodzieżowej Rady Gminy
Krzyżanowice oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b i art. 7 ust. 1 pkt 8, 17, 18, 19 oraz art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Krzyżanowicach
uchwala:

§1
1. Zmienia się uchwałę wymienioną w tytule w następujący sposób:
1) w Załączniku Nr 1 do Statutu Młodzieżowej Radzie Gminy w § 3 skreśla się ust. 3
oraz skreśla się § 9 w całości,
2) w Załączniku Nr 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Krzyżanowice skreśla się
zapis: „Liceum Ogólnokształcące:
1. Liceum Ogólnokształcące w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12”
2. Zatwierdza się tekst jednolity Załącznika Nr 1 i 2 do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Statutu Młodzieżowej
Rady Gminy w Krzyżanowicach

Ordynacja Wyborcza

§1
Ordynacja określa zasady i tryb wyboru członków do Rady.
§2
1. Radnym może być każda osoba zameldowana w gminie Krzyżanowice, która
uczęszcza do gimnazjum na terenie gminy Krzyżanowice (Załącznik Nr 2 do
Statutu) lub uczeń szkoły ponadgimnazjalnej będący absolwentem tego gimnazjum.
2. Wybory do Rady przeprowadza się zgodnie z zasadami wyboru władz
w samorządach uczniowskich poszczególnych szkół, z corocznym uzupełnionym
składu Rady o tych radnych, którzy opuszczają szkoły.
3. Wybór uzupełniający do Rady organizuje samorząd uczniowski szkoły, w której
mandat radnego wygasa.
§3
Poszczególnym szkołom przysługuje następująca liczba mandatów:
1. uczniowie szkoły gimnazjalnej - 2 mandaty,
2. absolwenci szkoły gimnazjalnej - 2 mandaty.
§4
Wybory zwykłe przeprowadza się na jesień roku kalendarzowego, w którym kończy się
kadencja Rady.
§5
Informacje z podaniem nazwisk osób wybranych do Rady samorząd uczniowski szkoły
(zespołu szkół) przesyła do Rady w terminie 7 dni od daty wyborów na adres siedziby Rady.
§6
Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje wskutek:
1.
2.
3.
4.

zrzeczenia się mandatu,
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy,
wykluczenia z Rady na skutek działania sprzecznego z prawem lub statutem Rady.

§7
1. W przypadku wygaśnięcia mandatu przeprowadza się zgodnie z § 2 wybory
uzupełniające do Rady w terminie nie dłuższym niż 60 dni.
2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w przypadku, gdy od daty
wygaśnięcia mandatu radnego do daty wyborów zwykłych upłynęłoby mniej niż 90
dni.
§8
Zmiany w regulaminie przeprowadza się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

Załącznik nr 2
do Statutu Młodzieżowej
Rady Gminy w Krzyżanowicach

Wykaz szkół stacjonarnych na terenie gminy Krzyżanowice

Szkoły gimnazjalne:
1.
2.
3.
4.

Gimnazjum w Bieńkowicach ul. Szkolna 1,
Gimnazjum w Chałupkach ul. Szkolna 7,
Gimnazjum w Krzyżanowicach ul. Łąkowa 12,
Gimnazjum w Tworkowie ul. Zamkowa 13.

