
UCHWALA Nr XV/ .......... .I2011 

RAOY MIEJSKIEJ W TOSZKU 


z dnia 21 grudnia 2011 r. 


w sprawie powolania Mlodziezowej Rady Gminy w Toszku i nadania jej statutu 


Na podstawie art. 5b ust. 3, art. 40 us!. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pMn. zm.) 

Rada Miejska w Toszku 

uchwala co nast~puje: 

§ 1. Powotuje si~ Mlodziezowq Rad~ Gminy w Toszku. 

§ 2. Mlodziezowa Rada Gminy w Toszku ma charakter konsultacyjny, dziala w celu wspierania 
i upowszechniania idei samorzqdowej wsr6d mlodziezy. 

§ 3. Tryb wyboru cztonk6w Mlodziezowej Rady Gminy w Toszku i zasady jej dzialania okresla 
Statut, stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaty. 

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Toszka. 

§ 5. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa Slqskiego, w 
siedzibie Urz~du Miejskiego w Toszku, na terenie solectw Gminy Toszek oraz na stronie 
internetowej Urz~du Miejskiego w Toszku. 

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Slqskiego. 
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ZAt.'\CZNIK 

STATUT 

MtODZIEZOWEJ RADY GMINY W TOSZKU 


Rozdzial1 


Postanowienia og61ne 


§ 1. Ilekroc w niniejszym Statucie jest mowa 0: 


1) Mlodziezowej Radzie - nalezy przez to rozumiec Mlodziezowq Rad~ Gminy w Toszku, 

2) Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmin~ Toszek, 

3) Radzie Miejskiej w Toszku - nalezy przez to rozumiec Rad~ Miejskq w Toszku , 

4) Burmistrzu - nalezy przez to rozumiec Burmistrza Toszka, 

5) szkolach gimnazjalnych - nalezy przez to rozumiec szkoly gimnazjalne majqce SWq 

siedzib~ w Gminie. 


§ 2. 1. Mlodziezowa Rada jest reprezentacjq mlodziezy w wieku 13 - 25 lat stale zamieszkalej 
na terenie Gminy. 

2. Podstawq dzialalnosci Mlodziezowej Rady jest praca spoleczna radnych. Radni za 
pelnienie swojej funkcji nie mogq pobierac wynagrodzenia lub diet. 

3. Mlodziezowa Rada nie jest zwiqzana z zadnq partiq politycznq lub ugrupowaniem 
politycznym. 

4. Mlodziezowa Rada nie posiada osobowosci prawnej. 
5. Mlodziezowa Rada posluguje si~ piecz~ciq okrqglq z napisem: "Mlodziezowa Rada Gminy 

w Toszku". 

§ 3. 1. Mlodziezowa Rada sklada si~ z 15 radnych. 
2. Kadencja Mlodziezowej Rady trwa 2 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od daty 

wyborow. 

Rozdzial2 

Cele i srodki dzialania 

§ 4. Celem dzialania Mlodziezowej Rady jest: 

1) ksztattowanie poczucia odpowiedzialnosci obywatelskiej poprzez wdrozenie si~ do dzialali 

samorzqdowych , 

2) wlqczenie mlodziezy gminy do wsp61pracy z organ ami samorzqdu lokalnego , 

3) ksztattowanie poczucia uczestnictwa mlodziezy w procesie podejmowania decyzji, ktore 

majq wplyw na jakosc zycia w srodowisku, 

4) reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci i mlodziezy wobec wladz gminy oraz innych 

instytucji zewn~trznych, 


5) postulowanie do wladz gminy w sprawach dotyczqcych mlodziezy , 

6) promowanie idei spoleczenstwa demokratycznego, 

7) promowanie kultury, nauki, turystyki ,sportu, rekreacji i zdrowego trybu zycia, 

8) promowanie samorzqdnosci wsr6d ludzi mlodych, 

9) koordynowanie dzialali pomocy charytatywnej oraz kolezenskiej. 


§ 5. Mlodziezowa Rada realizuje swoje cele poprzez: 

1) opiniowanie skierowanych do niej projektow uchwal Rady Miejskiej regulujqcych sprawy 

majqce wplyw na warunki rozwoju mlodego pokolenia, 
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2) inicjowanie dzialari dotyczqcych zycia mlodych mieszkaric6w wsp61noty samorzqdowej 

Gminy Toszek; 

3) podejmowanie dzialari propagujqcych cele Mlodziezowej Rady, w szczeg61nosci w zakresie 

upowszechniania idei samorzqdowej; 

4) koordynacj~ i inspiracj~ inicjatyw mlodych mieszkanc6w wspolnoty samorzqdowej Gminy; 

5) prowadzenie dzialalnosci informacyjno-doradczej w sprawach istotnych dla mlodziezy; 

6) nawiqzywanie wspolpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, ktorych cele Sq 

zbiezne z celami Mlodziezowej Rady. 


§ 6. Srodki finansowe zapewniajqce realizacj~ celow statutowych Mlodziezowej Rady 
pochodzqz wyodr~bnionej dla potrzeb dzialalnosci Rady Miejskiej, cz~sci budzetu Gminy . 

Rozdzial3 

Organy Mlodziezowej Rady 

§ 7. Mlodziezowa Rada wybiera ze swego grona nast~pujqce organy: 

1) Prezydium Mlodziezowej Rady; 

2) Komisj~ Rewizyjnq; 

3) zespoly zadaniowe. 


§ 8. 1. Prezydium Mlodziezowej Rady, zwane dalej "Prezydium", jest organem wykonawczym 
Mlodziezowej Rady. W jego sklad wchodzq: Przewodniczy, Wi,eprzewodniczqcy i Sekretarz. 

2. Mlodziezowa Rada wybiera Prezydium bezwzgl~dnq wi~kszosciq swojego skladu w 
glosowaniu tajnym, w obecnosci, co najmniej 2/3 czlonkow Mlodziezowej Rady. 

3. Mlodziezowa Rada moze odwolae czlonka Prezydium lub caly sklad Prezydium wi~kszosciq 
2/3 glosow przy obecnosci przynajmniej polowy swojego skladu w glosowaniu tajnym na wniosek 
1/4 skladu Mlodziezowej Rady. 

4. Wniosek 0 odwolanie czlonka Prezydium lub calego Prezydium Mlodziezowa Rada 
rozpatruje na kolejnej sesji zwolanej nie wczesniej nit po uplywie 14 dni i nie pMniej nit 30 dni od 
dnia zgloszenia przedmiotowego wniosku. 

5. Jezeli wniosek 0 odwolanie czlonka Prezydium lub calego Prezydium nie uzyskal 
wymaganej wi~kszosci glosow, to kolejny wniosek 0 odwolanie moze bye zgloszony nie wczesniej 
nit po uplywie 3 miesi~cy od poprzedniego glosowania w trybie okreslonym w us!. 3 i 4. 

6. Czlonek Prezydium moze zrezygnowae z pelnionej funkcji w Prezydium. 
7. W przypadku rezygnacji lub odwolania czlonka Prezydium lub calego Prezydium pelniq oni 

swoje obowiqzki do czasu powolania nowego czlonka lub Prezydium. 
8. Prezydium ust~pujqcej kadencji pelni swoje obowiqzki do czasu powolania Prezydium 

kolejnej kadencji. 

§ 9, Do zadan Prezydium nalezy w szczegolnosci 

1) przygotowywanie projektow uchwal Mlodziezowej Rady; 

2) okreslanie sposobu wykonywania uchwal Mlodziezowej Rady; 

3) realizacja uchwal Mlodziezowej Rady. 


§ 10. Do zadan Przewodniczqcego Mlodziezowej Rady nalezy w szczegolnosci 

1) kierowanie biezqcymi sprawami Mlodziezowej Rady; 

2) organizowanie pracy Prezydium; 

3) reprezentowanie Mlodziezowej Rady na zewnqtrz, 

4) zwolywanie sesji Mlodziezowej Rady; przygotowanie porzqdku dziennego obrad, 

przewodniczenie obradom, 

5) wnioskowanie 0 odwolanie czlonkow Prezydium, 

6) skladanie Mlodziezowej Radzie sprawozdan z dzialalnosci mi~dzysesyjnej. 


§ 11. Do zadari Wiceprzewodniczqcego Mlodziezowej Rady nalezy w szczegolnosci: 
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1) koordynacja dzialan zespolow zadaniowych Mlodziezowej Rady, 
2) kierowanie pracami Rady w przypadku nieobecnosci Przewodniczqcego; 
3) pomoc Przewodniczqcemu w prowadzeniu obrad. 

§ 12. Do zadari Sekretarza Mlodziezowej Rady nalezy w szczeg6lnosci: 
1) prawadzenie dokumentacji Mlodziezowej Rady, 
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Mlodziezowej Rady, 
3) sporzqdzanie protokol6w z sesji Mlodziezowej Rady i posiedzen Prezydium. 
4) nadzor na stronq internetowq Mlodziezowej Rady. 

§ 13. 1. Mlodziezowa Rada kontroluje dzialalnosc Prezydium poprzez powolanq w tym celu, 
zWYklq wi~kszosciq glosow w glosowaniu tajnym, Komisj~ Rewizyjnq. 

2. W sklad Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech radnych, nieb~dqcych czlonkami Prezydium. 
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Mlodziezowq Rad~ w zakresie 

kontroli i nadzoru. 
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczqcego Komisji sposrod 

czlonk6w Komisji. 
5. Komisj~ Rewizyjnq mozna odwolac na wniosek Prezydium lub 1/4 czlonkow Mlodziezowej 

Rady w glosowaniu tajnym zwyklq wi~kszosciq glosow. 

§ 14. 1. Mlodziezowa Rada moze powolywac ze swego grana zespoly zadaniowe, kt6rych 
celem jest wykonywanie konkretnych zadan wynikajqcych z uchwaly Mlodziezowej Rady. 

2. Sklad osobowy zespolu , zakres jego zadania i termin realizacji okresla Mlodziezowa Rada 
w drodze uchwaly. 

3. Zesp61 zadaniowy moze wyst~powac z inicjatywq uchwalodawczq. 

Rozdzial4 

Radni Mlodziezowej Rady 

§ 15. Radny moze wykonywac swoje czynnosci po zlozeniu, na I sesji, uroczystego 
slubowania 0 nast~pujqcej tresci : "Slubuj~ uroczyscie jako radny pracowac dla dobra i 
pomyslnosci mlodziezy gminy, dzialac zawsze zgodnie z prawem oraz interesami mlodziezy 
godnie i rzetelnie reprezentowac swoich wyborc6w, troszczyc si~ 0 ich sprawy oraz nie szcz~dzic 
sil dla wykonania zadan Rady". Po odczytaniu tresci slubowania, wywolani kolejno radni 
wypowiadajq slowo "slubuj~". Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni , ktorzy uzyskali 
mandat w czasie trwania kadencji, skladajq slubowanie na I sesji, na ktorej Sq obecni. 

§ 16. Radny ma prawo: 

1) zglaszania do Prezydium postulat6w i inicjatyw zwiqzanych z zakresem dzialania 

Mlodziezowej Rady, 

2) skladania interpelacji w istotnych sprawach zwiqzanych z dzialalnosciq Mlodziezowej Rady; 

3) uczestniczenia w pracach dowolnie przez siebie wybranych zespolow problemowych; 

4) uzyskania kazdej informacji dotyczqcej prac Mlodziezowej Rady; 

5) wnoszenia pod obrady sesji Mlodziezowej Rady spraw, ktore uwaza za spolecznie pilne i 

uzasadnione, zwlaszcza tych , ktore wynikajq z postulatow i skarg wyborcow. 


§ 17. Radny ma obowiqzek: 

1) przestrzegania Statutu i uchwal Mlodziezowej Rady; 

2) aktywnego uczestnictwa w dzialalnosci Mlodziezowej Rady; 

3) uczestniczenia w sesjach Mlodziezowej Rady oraz pracach zespolow problemowych, do 

ktorych zostal wybrany; 

4) informowania wyborcow 0 dzialalnosci Mlodziezowej Rady; 

5) przedstawiania wnioskow wyborc6w na sesjach Mlodziezowej Rady; 

6) udzialu w spotkaniach z przedstawicielami samorzqdu uczniowskiego szkoly gimnazjalnej, 
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w kt6reJ uzyskal mandat oraz mlodziezq z okr~gu, w kt6rym uzyska mandat; 

7) powiadomienia Przewodniczqcego 0 zmianie miejsca nauki i zamieszkania w terminie 30 

dni od zaistnienia zmiany 

8) pelnienia, co najmniej raz w miesiqcu dyzuru radnego. 


§ 18. 1. Wygasniecie mandatu radnego Mlodziezowej Rady nast~puje wskutek: 

1) zrzeczenia sie;o mandatu radnego zlozonego w formie pisemnej, 

2) nieusprawiedliwionej nieobecnosci na trzech kolejnych sesjach Mlodziezowej Rady, 

3) zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy, 

4) skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za przeste;opstwo umyslne lub prawomocnego 

orzeczenia 0 zastosowaniu wobec nieletniego srodka wychowawczego lub srodka 

poprawczeg 0, 


5) 	 zakoriczenia edukacji w szkole gimnazjalnej ( dotyczy radnych wybranych w okre;ogu 
wyborczym Gimnazjum ) 

2. 	 W razie wygasnie;ocia mandatu radnego Mlodziezowej Rady, radnym Mlodziezowej Rady 
staje si~ kandydat, kt6ry uzyskal kolejno najwie;okszq liczbe;o glos6w, a nie utraci! prawa 
wybieralnosci. 

3. Kadencja Radnego moze bye skr6cona, jezeli nie wywiqzuje si~ on ze swoich obowiqzk6w 
bqdz nie przestrzega Statutu Rady. Decyzj~ 0 skr6ceniu kadencji Radnego podejmuje Rada na 
wniosek Przewodniczqcego Rady, Prezydium lub minimum Y. Radnych wi~kszosciq 2/3 glos6w po 
zaopiniowaniu wniosku przez Komisje;o Rewizyjnq. 

Rozdzial5 

Sesje Mlodziezowej Rady 

§ 19. Mlodziezowa Rada odbywa sesje w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niz raz na trzy 
miesiqce, z przerwq w okresie wakacji letnich i ferii zimowych. 

§ 20. 1. Sesje przygotowuje i zwoluje Przewodniczqcy ustalajqc projekt porzqdku obrad oraz 
miejsce, dzien i godzin~ rozpocze;ocia sesji. 

2. Przewodniczqcy zwoluje sesje z wlasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 4 radnych. 
3. 0 sesji powiadamia sie;o radnych najp6zniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem 

wysylajqc zawiadomienia wraz z projektami uchwal, a takZe innymi materialami niezb~dnymi 
radnym. 

4. Pierwszq sesje;o zwoluje Przewodniczqcy Rady Miejskiej w terminie 14 dni od ogloszenia 
wynik6w wybor6w do Mlodziezowej Rady. 

5. W przypadku niecierpiqcym zwloki sesje mogq bye zwolane bez zachowania wymog6w, 
okreslonym w us!. 3. 

§ 21. przed kazdq sesjq Przewodniczqcy ustala liste;o os6b zaproszonych na sesje;o. 

§ 22. Obrady Mlodziezowej Rady sqjawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczqcy 
Rady podaje do wiadomosci publicznej na trzy dni przed sesjq poprzez rozplakatowanie na tablicy 
ogloszen w siedzibie Mlodziezowej Rady oraz w siedzibie szk61 gimnazjalnych. 

§ 23. Sesje mogq miee charakter uroczysty. 0 uroczystym charakterze sesji decyduje 
Przewodniczqcy. Sesja uroczysta moze bye przeksztalcona w sesje;o zwyklq. 

§ 24. 1. Mlodziezowa Rada Jest zdolna do podejmowania uchwal w obecnosci quorum - co 
najmniej polowy skladu Mlodziezowej Rady. 

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad , Przewodniczqcy podejmuje 
decyzj~ 0 przerwaniu sesji , wyznaczajqc jej nowy termin. 
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§ 25. 1. Sesjli' otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczqcy, a w razie jego nieobecnosci 
Wiceprzewodniczqcy. 

2. Otwarcie sesji nastli'puje po wypowiedzeniu przez Przewodniczqcego formuly: "Otwieram 
sesj li' Mlodziezowej Miejskiej w Toszku". 

§ 26. 1. Radny ma prawo zglaszac w trakcie sesji wnioski formalne. Wnioskiem formalnym jest 
w szczeg61nosci wniosek 0: 

1) sprawdzenie quorum, 
2) sprawdzenie listy obecnosci, 
3) zmiany w porzqdku obrad, w tym uzupelnienie porzqdku obrad 0 sprawy nieobjli'te 
zawiadomieniem, 
4) ograniczenie czasu wystqpien dyskutant6w, 
5) odroczenie dyskusji lub zakoriczenie dyskusji i przystqpienie do podjli'cia uchwaly; 
6) gtosowanie bez dyskusji, 
7) zarzqdzenie przerwy. 
8) zamknili'cie listy m6wc6w; 
9) naruszenia w toku prac Mlodziezowej Rady niniejszego statutu. 
2. Mtodziezowa Rada rozstrzyga 0 wniosku formalnym przez gtosowanie, po wystuchaniu 

wnioskodawcy. 

§ 27. 1. Wnioski merytoryczne radny moze sktadac w odniesieniu do problematyki bli'dqcej 
aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie "wolne wnioski". 

2. Wnioski merytoryczne podlegajq gtosowaniu. 

§ 28. 1. W porzqdku obrad kazdej sesji, z wyjqtkiem sesji uroczystych , przewiduje sili' 
zgtoszenie "wolnych wniosk6w" oraz interpelacji przez radnych. 

2. Wolne wnioski dotyczq uwag, spostrzezen, propozycji i pomysl6w zwiqzanych z 
funkcjonowaniem Mlodziezowej Rady. W sprawach "wolnych wniosk6w" nie podejmuje sili' uchwal. 

3. Radni skladajq interpelacjli' w sprawach 0 zasadniczym znaczeniu. Adresatem Jest 
Prezydium lub zespoly problemowe. Interpelacja powinna zawierac przedstawienie stanu 
faktycznego bli'dqcego jej przedmiotem oraz wynikajqce z niej pytania. 

4 . Cztonkowie Prezydium udzielajq odpowiedzi na interpelacje w czasie sesji. W sprawach 
skomplikowanych adresat interpelacji zObowiqzany jest do udzielenie odpowiedzi pisemnie w ciqgu 
14 dni od jej otrzymania. Odpowiedz przekazuje sili' radnemu , zglaszajqcemu interpelacjli' i 
Przewodniczqcemu, kt6ry w porzqdku najblizszej sesji informuje Mtodziezowq Radii' 0 udzielonej 
odpowiedzi. 

§ 29. 1. Po stwierdzeniu, na podstawie listy obecnosci , prawomocnosci obrad (quorum), 
Przewodniczqcy przedstawia projekt porzqdku obrad oraz przyjmuje wnioski 0 charakterze 
formalnym. 

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczqcy wyznacza nowy termin sesji i 
zamyka obrady. W protokole z sesji nalezy odnotowac przyczyny z powodu, kt6rych sesja sili' nie 
odbyta . 

§ 30. 1. Przewodniczqcy prowadzi obrady wed lug uchwalonego przez Mtodziezowq Radii' 
porzqdku, otwierajqc i zamykajqc dyskusjli' nad kazdym z punkt6w. 

2. Przewodniczqcy udziela glosu radnym wedtug kolejnosci zgtoszeri, w uzasadnionych 
przypadkach Przewodniczqcy moze udzielic gtosu poza kolejnosci q. 

3. Przewodniczqcy moze udzielic gtosu osobom niebli'dqcym radnymi po uprzednim 
zgtoszeniu sili' tych os6b do listy m6wc6w. 

4. Listli' m6wc6w prowadzi Sekretarz. 

§ 31. 1. Przewodniczqcy czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz ZWili'ztosciq wystqpien 
radnych i innych uczestnik6w sesji . 

2. Przewodniczqcy moze czynic uwagi dotyczqce tematu, formy i czasu trwania wystqpien na 
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Sesji , ma prawo r6wniez odebrac glos. 
3. Przewodniczqcy moze nakazac opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Mlodziezowej 

Rady, kt6re swoim zachowaniem lub wystqpieniem zakl6cajq porzqdek, bqdi uchybiajq 
powadzeniu sesji 

§ 32. Po zamknifi)ciu dyskusji Przewodniczqcy zarzqdza glosowanie. 

§ 33. Po wyczerpaniu porzqdku obrad Przewodniczqcy konczy sesjfi) Mlodziezowej Rady 
wypowiadajqc formulfi) "Zamykam Sesjfi) Mlodziezowej Rady Miejskiej w Toszku". 

§ 34. 1. Z kazdej sesji Sekretarz sporzqdza protok61 zawierajqcy w szczeg6lnosci : 

1) numer, datfi) i miejsce sesji, godzinfi) rozpoczfi)cia i zakoriczenia obrad, numery podjfi)tych 

uchwal, a takze nazwisko i imifi) Przewodniczqcego lub Wiceprzewodniczqcego, jezeli 

przewodniczylobradom, 

2) stwierdzenie prawomocnosci posiedzenia, 

3) nazwiska i imiona nieobecnych radnych z podaniem przyczyny nieobecnosci, 

4) odnotowanie zatwierdzenia protokolu z poprzedniej sesji, 

5) przqdek obrad, 

6) przebieg obrad, 

7) przebieg glosowania z wyszczeg61nieniem jego wynik6w, 

8) podpis Przewodniczqcego lub Wiceprzewodniczqcego, jezeli przewodniczyl obradom oraz 

Sekretarza. 

2. Do protokolu dOlqcza sifi) listfi) obecnosci oraz teksty podjfi)tych przez Mlodziezowq Radfi) 

uchwal i zlozonych interpelacji. 
3. Protokoly z sesji Sq wylozone do wglqdu w Biurze Rady Miejskiej w terminie 30 dni od 

zakoriczenia sesji 
4. Protok61 zatwierdza sifi) na nastfi)pnej sesji. 0 przyjfi)ciu lub odrzuceniu poprawek oraz 

zatwierdzeniu protokolu decyduje Mlodziezowa Rada w glosowaniu. 
5. Protokoly z sesji numeruje sifi) cyframi rzymskimi, a uchwaly arabskimi Numeracja zaczyna 

sifi) z poczqtkiem kadencji . 

§ 35. 1. Sprawy bfi)dqce przedmiotem obrad Mlodziezowa Rada rozstrzyga w drodze uchwal. 
2. Uchwaly majq postac odrfi)bnych dokument6w z wyjqtkiem uchwal 0 charakterze 

proceduralnym, kt6re mogq byc odnotowane w protokole z sesji 

§ 36. 1. Z inicjatywq podjfi)cia uchwaly (inicjatywa uchwalodawcza) mogq wystfi)powac: 
Przewodniczqcy, zespoly zadaniowe, co najmniej 3 radnych lub czlonek Prezydium. 

2. Z wnioskiem 0 wykonanie inicjatywy uchwalodawczej mogq wystfi)powac do podmiot6w 
wymienionych w ust.1 Samorzqdy Uczniowskie szk61 gimnazjalnych i szk61 podstawowych. 

§ 37. 1. Wniosek 0 podjfi)cie uchwaly wnoszonej z inicjatywy zespol6w problemowych co 
najmniej 3 radnych lub Prezydium, przedstawia sifi) Przewodniczqcemu wraz z projektem uchwaty i 
jej uzasadnieniem. 

2. Jesli inicjatywa podjfi)cia uchwaly lub konkretny projekt zostaly zgloszone w trakcie obrad 
sesji , Mlodziezowa Rada moze przystqpic do jego uchwalenia, bqdi odeslac go do opracowania 
przez Prezyd i um. 

§ 38. Uchwala Mlodziezowej Rady zawiera: 

1) datfi) i tytul uchwaly; 

2) podstawfi) prawnq uzasadniajqcq podjfi)cie uchwaly; 

3) przedmiot uchwaly; 

4) merytorycznq tresc; 

5) okreslenie organ6w odpowiedzialnych za wykonanie uchwaly oraz sprawujqcych nadz6r 

nad ich wykonaniem; 

6) termin wejscia w zycie uchwaly oraz ewentualny czas jej obowiqzywania; 
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7) uzasadnienie. 

§ 39.1 . Uchwaly opatruje si~ numerem uchwaly (cyfra arabska), numerem sesji (cyfry 
rzymskie) oraz dwoma ostatnimi cyframi roku. 

2. Uchwaly Mlodziezowej Rady podpisuje Przewodniczqcy lub Wiceprzewodniczqcy, ktory 
obradom przewodniczyl. 

3. Oryginaly uchwal ewidencjonuje si~ i przechowuje wraz z protokolem sesji w Biurze Rady 
Miejskiej. 

§ 40. 1. Mlodziezowa Rada podejmuje uchwal~ w glosowaniu jawnym zwyklq wi~kszosciq 
glos6w, chyba ze niniejszy Statui stanowi inaczej . 

2. W trybie , 0 ktorym mowa w us!. 1, Mlodziezowa Rada podejmuje r6wniez wnioski 
merytoryczne, apele i stanowiska. 

3. Glosowanie tajne zarzqdza si~ w przypadku glosowania w sprawach personalnych . 
4. Mlodziezowa Rada moze w kazdej sytuacji postanowic ° przeprowadzeniu tajnego 

glosowania zwyklq wi~kszosciq glos6w. 

§ 41.1 . Glosowanie zwyklq wi~kszosciq glos6w oznacza, ze przechodzi wniosek lub 
kandydatura, kt6ra uzyskala wi~kszq liczb~ glos6w "za" niz "przeciw". Glos6w wstrzymujqcych si~ i 
niewaznych nie dolicza si~ do zadnej z grup glosujqcych "za" czy "przeciw". 

2. Jezeli celem glosowania jest wyb6r jednej z kilku os6b lub mozliwosci, przechodzi 
kandydatura lub wniosek, na kt6ry oddano liczb~ glos6w wi~kszq od glos6w oddanych na 
kandydatur~ lub wniosek glosowany kazdy z osobna. 

3. Bezwzgl~dna wi~kszose glos6w przy parzystej liczbie glosujqcych zachodzi w6wczas , gdy 
za wnioskiem lub kandydaturqzostalo oddanych 50% + 1 waznie oddanych glos6w. 

4. Bezwzgl~dna wi~kszose glos6w przy nieparzystej liczbie glosujqcych zachodzi w6wczas, 
gdy za wnioskiem lub kandydaturq zostala oddana liczba glos6w 0 1 wi~ksza od liczby pozostalych 
waznie oddanych glos6w. 

§ 42. 1. Glosowanie jawne odbywa si~ przez podniesienie r~ki. Za glosy oddane uznaje si~ 
glosy "za", "przeciw" oraz "wstrzymujqce si~" . 

2. Glosowanie tajne odbywa si~ na kartkach opatrzonych piecz~ciq Mlodziezowej Rady. Za 
glosy oddane uznaje si~ kartki, na kt6rych radni glosowali w spos6b zgodny z ustalonymi 
zasadami. 

3. Glosowanie tajne przeprowadza powolana na sesji sposr6d radnych komisja skrutacyjna. 
4. Wyniki glosowania odnotowuje si~ w protokole sesji. 

Rozdzial6 

Dzialalnose konsultacyjna Mlodziezowej Rady 

§ 43. 1. Mlodziezowa Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi 
opinii we wszystkich sprawach dotyczqcych funkcjonowania samorzqdu lokalnego, a w 
szczeg61nosci w sprawach dotyczqcych mlodziezy. 

2. Opini~, w sprawach okreslonych w us!. 1, Mlodziezowa Rada moze wydawae z wlasnej 
inicjatywy w formie przyj~tego przez Mlodziezowq Rad~ stanowiska. 

3. Organ samorzqdu gminnego moze zwr6cie si~ do Mlodziezowej Rady z wnioskiem ° 
wydanie opinii w danej sprawie, okreslajqc termin jej wydania, nie kr6tszy jednak niz 7 dni. 
Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uwaza si~ za rezygnacj~ z prawa jej wyrazenia 

4. W przypadku niecierpiqcym zwloki sesje mogq bye zwolane bez zachowania wymog6w, 
okreslonym w us!. 3. 

Rozdzial7 

Opieka merytoryczna i nadz6r w zakresie zgodnosci z prawem 
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§ 44. Przewodniczqcy Mlodziezowej Rady zobowiqzany jest do przedlozenia 
Przewodniczqcemu Rady Miejskiej uchwal Mlodziezowej Rady w terminie 7 dni od dnia ich 
podj~cia . 

§ 45. Nadz6r nad dzialalnosciq Mlodziezowej Rady sprawuje Rada Miejska. 

§ 46. Prac~ Mlodziezowej Rady wspiera Opiekun Rady. 
Opiekunem moze bye osoba pelnoletnia posiadajqca nieposzlakowanq opini~. 
Opiekuna wybierajq radni na pierwszej sesji zWYklq wi~kszosciq glosDw w glosowaniu 
Tajnym. 

Rozdzia! 8 

Wybory do Mlodziezowej Rady 

§ 47. Zasady i tryb przeprowadzania wybor6w do Mlodziezowej Rady Gminy w Toszku 
okreslone Sq w Ordynacji wyborczej stanowiqcej zalqcznik do niniejszego Statutu. 

Rozdzia! 9 

Postanowienia koncowe 

§ 48. Siedzibq Mlodziezowej Rady jest Urzqd Miejski w Toszku. 

§ 49. Obslug~ technicznq i administracyjnq Mlodziezowej Rady zapewnia Biuro Rady 
Miejskiej. 

§ 50. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Statucie, Mlodziezowa Rada podejmuje 
odr~bne uchwaly. 

§ 51. Sprawy, kt6rych Mlodziezowa Rada nie zakonczyla w czasie trwania kadencji, 
kontynuuje Mlodziezowa Rada nast~pnej kadencji. 

§ 52. Zmiany Statutu dokonywane Sq w trybie jego nadania. Mlodziezowa Rada moze 
wnioskowae 0 dokonanie zmian w Statucie. 

Zalqcznik 
do Statutu Mlodzietowej RadyGminy w Toszku 
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Ordynacja Wyborcza 

do Mlodziezowej Rady Gminy w Toszku 

Rozdzial1 

Postanowienia ogolne 


§ 1 
Ordynacja Wyborcza, zwana dalej Ordynacj'1., okresla zasady i tryb wyboru Radnych do 
Mlodziezowej Rady Gminy w Toszku 

Rozdzial2 

Gminna Komisja Wyborcza 


§2 
1. 	 W celu przeprowadzenia wyborow do Rady kolejnej kadencji, ust~pujqca Rada powoluje 

Gminnq Komisj~ Wyborczq. 
2. 	 Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Toszku powoluje Gminnq Komisj~ Wyborczq w celu 

przeprowadzenia wybor6w do Rady I kadencji oraz w przypadku jesli powolanie Gminnej 
Komisji Wyborczej przez Rad~ nie jest mozliwe. 

3. 	 Gminna Komisja Wyborcza sklada si~ z 3 do 5 os6b. W jej sklad mogq wchodzie reprezentanci 
mlodziezy, jak i osoby dorosle. 

4. 	 Czlonkiem Gminnej Komisji Wyborczej nie moze bye kandydat na radnego. 
5. 	 Gminna Komisja Wyborcza wybiera ze swojego grona Przewodniczqcego oraz Sekretarza. 

§3 
Gminna Komisja Wyborcza zarzqdza wybory najp6zniej w terminie dw6ch miesi~cy przed 

uplywem kadencji Rady, okreslajqc ich dat~ oraz godziny glosowania. 
Informacj~ 0 zarzqdzeniu wybor6w Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej 

wiadomosci w spos6b zwyczajowo przyj~ty oraz umieszcza na stronie internetowej Urz~du 
Miejskiego w Toszku, w terminie 7 dni od zarzqdzenia wybor6w. 

Wybory przeprowadza si~ najp6Zniej 50 dni od ich zarzqdzenia. 

Rozdzial3 

Obwodowe Komisje Wyborcze 


§ 4 
1. 	 Gmina Toszek dzieli si~ na okr~gi wyborcze, kt6rymi Sq miasto, solectwa oraz szkola 

gimnazjalna. 
2. 	 Wykaz okr~g6w wyborczych oraz liczb~ mandat6w zawiera zalqcznik nr 1 do niniejszej 

Ordynacji. 

§5 
1. 	 Za organizacj~ wybor6w w okr~gu wyborczym odpowiada Obwodowa Komisja Wyborcza. 
2. 	 Wykaz obwod6w glosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych zawiera zalqcznik 

nr 2 do niniejszej Ordynacji. 
3. 	 Obwodowa Komisja Wyborcza sklada si~ z 3 lub 5 os6b w zaleznosci od potrzeb . 
4. 	 Czlonkiem Obwodowej Komisj i Wyborczej nie moze bye kandydat na radnego. 
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5. 	 Sklad osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej oraz jej Przewodniczqcego ustala Gminna 
Komisja Wyborcza. 

Rozdzia! 4 

Kandydaci na Radnych 


§6 
1. 	 Kandydatem na radnego, zwanym dalej kandydatem, moze bye osoba, kt6ra ucz~szcza do 

gimnazjum w gminie Toszek lub do szkoly ponadgimnazjalnej polozonej poza gminq Toszek, 
jezeli osoby te majq miejsce zamieszkania na terenie gminy Toszek, z zastrzezeniem us\. 2. 

2. 	 Kandydatem nie moze bye uczeri ostatniej klasy gimnazjum lub szkoly ponadgimnazjalnej. 

§7 
1. 	 Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata podpis6w pod listq 

os6b popierajqcych jego kandydatur~. 
2. 	 Usty os6b popierajqcych kandydata powinny zawierae imi~, nazwisko, klas~ , adres, dat~ 

urodzenia oraz numer legitymacji szkolnej i wlasnor~czny podpis kandydata oraz os6b 
popierajqcych jego kandydatur~. 

3. Usta 0 kt6rej mowa w us\. 1, powinna zawierae poparcie minimum 20 os6b. 

4. 	 Ust~, 0 kt6rej mowa w us\. 1 kandydat przekazuje Gminnej Komisji Wyborczej . 
5. 	 Gminna Komisja Wyborcza okresla dat~ i godzin~ , do kt6rej kandydaci Sq zobowiqzani 

przekazac list~, 0 kt6rej mowa w us\. 1. 
6. 	 Wz6r listy os6b popierajqcych kandydata stanowi zalqcznik nr 3 do Ordynacji. 

§ 8 
1. 	 Na podstawie przekazanych list Gminna Komisja Wyborcza w terminie do 8 dni od daty ich 

wplyni~cia ustala listy kandydat6w w okr~gach wyborczych. 
2. 	 Ust~ kandydat6w Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomosci 


w drodze obwieszczenia w terminie okreslonym w us\. 1. 


§9 
1. 	 W przypadku, gdy w danym okr~gu wyborczym nie zgloszono tadnego kandydata lub gdy 

liczba kandydat6w jest r6wna liczbie mandat6w przypadajqcych na dany okr~g wyborczy, 
Gminna Komisja Wyborcza przedluta w danym okr~gu wyborczym 0 7 kolejnych dni czas 
przeznaczony na zglaszanie kandydat6w. Informacje 0 tym fakcie niezwlocznie podaje do 
wiadomosci wyborc6w danego okr~gu wyborczego w drodze obwieszczenia. 

2. 	 Jeteli w danym okr~gu wyborczym pomimo post~powania, 0 kt6rym mowa w us\. 1, nie 
zgloszono tadnego kandydata, wybor6w w tym okr~gu wyborczym nie przeprowadza si~ 0 
przyczynach nieprzeprowadzenia wybor6w Gminna Komisja Wyborcza powiadamia wyborc6w 
w drodze obwieszczenia. 

3. 	 Jeteli w danym okr~gu wyborczym, pomimo post~powania , 0 kt6rym mowa w us\. 1, liczba 
kandydat6w jest r6wna liczbie mandat6w przypadajqcych na dany okr~g wyborczy, w6wczas 
przeprowadza si~ wybory w spos6b opisany w § 15, us\. 2 

§ 10 
1. Kampania wyborcza rozpoczyna 	si~ z dniem og/oszenia przez Gminnq Komisj~ Wyborczq 

ostatecznej listy kandydat6w. 
2. 	Prowadzenie agitacji w dniu wybor6w jest zabronione. 

Rozdzia! 5 
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Wybory do Rady 

§ 11 
Wybory do Rady Sq r6wne, bezposrednie, wifi!kszosciowe oraz odbywajq sifi! w glosowaniu tajnym. 

§ 12 
1. 	Uprawnionymi do glosowania Sq osoby, kt6ra uczfi!szGzajq do gimnazjum w gminie Toszek lub 

do szkoly ponadgimnazjalnej polozonej poza gminq Toszek, jezeli osoby te majq miejsce 
zamieszkania na terenie gminy Toszek 

2. 	 Ustalenie listy os6b uprawnionych do glosowania nalezy do zadari Obwodowej Komisji 
Wyborczej. 

3. 	Udzial w glosowaniu jest dobrowolny. 

§ 13 
1. 	 Glosowanie odbywa sifi! w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym. 
2. 	 Lokal wyborczy jest otwarty przez caly czas trwania wybor6w. 
3 	 W lokalu wyborczym znajdujq sifi!: Obwieszczenie ustalajqce listy kandydat6w w okr~gach 

wyborczych, Instrukcja do glosowania, Ordynacja Wyborcza, lista os6b uprawnionych do 
glosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypelnionych kart do glosowania oraz 
wydzielone miejsce umozliwiajqce nieskrfi!powane oddanie glosu 
w warunkach tajnosci wyboru. 

4. 	 Urna przeznaczona do wrzucania wypelnionych kart do glosowania winna bye zabezpieczona 
przed otwarciem plombq opatrzonq pieczfi!ciq szkoly w kt6rej znajduje sifi! lokal wyborczy. 

5. 	 Pod rygorem niewaznosci glosowania zabronione jest wynoszenie urny poza obr~b lokalu 
wyborczego. 

§ 14 
1. 	 Oddawaniu glos6w przez wyborc6w sluzq karty do glosowania. 
2. 	 Karta do glosowania zawiera nastfi!pujqce dane: tytul, datfi! wybor6w i numer okrfi!gu 

wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydat6w, pol a przeznaczone na dokonanie wyboru, 
skr6conq instrukcjfi! do glosowania. 

3. 	 Za opracowanie wzoru i przygotowanie kart do glosowania odpowiada Gminna Komisja 
Wyborcza. 

4. 	 Kartfi! do glosowania wydaje Obwodowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez osob'il 
uprawnionq do glosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu umozliwiajqcego 
stwierdzenie tozsamosci . 

5. 	 Glosujqcy obowiqzany jest poswiadczye wlasnorfi!cznym podpisem odebranie karty do 
glosowania. 

6. 	 Kazdy glosujqcy moze otrzyma6 tylko jednq kartfi! do glosowania. 
7. 	 Glosujqcy nie moze przekazae swojej karty do glosowania innej osobie. 

§ 15 
1. 	 Na karcie do glosowania glosujqcy stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, kt6rego 

popiera, znak "X". 
2. 	 W przypadku glosowania w okrfi!gu , 0 kt6rym mowa w § 9 ust. 3, wyborca glosuje na 

kandydata kt6rego popiera, stawiajqc znak ,,x" w kratce oznaczonej slowem "TAK" przy 
nazwisku tegoz kandydata. Postawienie znaku "X" przy kratce oznaczonej slowem "NI E" przy 
nazwisku kandydata oznacza, ze jest to glos wazny odd any przeciwko wyborowi kandydata na 
radnego. 

3. 	 Karty , na kt6rych nie postawiono zadnego znaku ,,x", uznaje sifi! za glosy wazne bez dokonania 
wyboru. 

4. 	 W przypadku glosowania w trybie przewidzianym w us!. 1 za glosy niewazne uznaje si~ karty 
do glosowania, na kt6rych liczba znak6w "X" postawionych w polach przy nazwiskach 
kandydat6w przekracza liczbfi! mandat6w pozostajqcych do obsadzenia w danym okrfi!gu 
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wyborczym oraz karty do glosowania, na kt6rych w polach przeznaczonych na dokonanie 
wyboru znajduja. si<;, inne znaki, niz znak "X". 

5. 	 W przypadku glosowania w trybie przewidzianym w us!. 2 za glosy niewazne uznaje si<;, karty 
do glosowania, na kt6rych w polach przeznaczonych na dokonanie wyboru znajduja. si<;, inne 
znaki, niz znak "X" oraz karty do glosowania, na kt6rych przy nazwiskach kandydat6w 
zaznaczono znakiem "X" zar6wno pole oznaczone slowem "TAK" , jak i pole oznaczone slowem 
"NIE". 

§ 16 
1. 	 Mandat radnego uzyskuje kandydat , kt6ry uzyskal najwi<;,ksza. liczb<;, glos6w. 
2. 	 W przypadku glosowania w trybie 0 kt6rym mowa w § 15 us!. 2 mandat radnego uzyskuje 

kandydat, kt6ry w glosowaniu uzyskal wi<;,cej glos6w popieraja.cych niz przeciwnych. 
3. 	 Jezeli nie b<;,dzie mozliwe obsadzenie w danym okr<;'9u mandatu w spos6b okreslony 

w ust. 1 lub w us!. 2 ze wzgl<;,du na to, ze dw6ch lub wi<;,cej kandydat6w uzyskalo t<;, sama. 
liczb<;, glos6w, 0 obsadzeniu mandat6w zadecyduje druga tura glosowania. Glosowanie 
przeprowadza Obwodowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Gminna Komisja. Wyborcza. 
w cia.gu 3 dni, informuja.c 0 tym fakcie wyborc6w z danego okr<;,gu wyborczego w drodze 
obwieszczenia. W drugiej turze glosowania wyboru dokonuje si<;, sposr6d tych kandydat6w, 
kt6rzy uzyskali r6wna.liczb<;, glos6w, uprawniaja.ca. ich do uzyskania mandatu radnego. 

4. 	 Jezeli obsadzenie mandatu jest niemozliwe z powodu braku kandydat6w z danego okr<;,gu 
\wyborczego lub gdy kt6rys z kandydat6w uzyskal wi<;,cej glos6w przeciw niz popieraja.cych w 
przypadku glosowania w trybie 0 kt6rym mowa w § 15 ust. 2, mandat ten pozostaje nie 
obsadzony. 

§ 17 
1. 	 Niezwlocznie po zakoriczeniu glosowania Obwodowa Komisja Wyborcza, po sprawdzeniu 

nienaruszenia plomb na urnie, przyst<;,puje do obliczania jego wynik6w. 
2. Z przeprowadzonego glosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza sporza.dza protok61 

zawieraja.cy: 

liczb<;, os6b uprawnionych do glosowania, 

liczb<;, wydanych kart do glosowania , 

liczb<;, oddanych glos6w, tj. liczb<;, kart do glosowania wyj<;,tych z urny, 

liczb<;, glos6w oddanych na poszczeg61nych kandydat6w, 

liczb<;, glos6w niewaznych, 

liczb<;, glos6w waznych bez dokonania wyboru, 

nazwiska i imiona os6b wybranych na radnych. 


3. Protok61 i jego kopi<;, podpisuja. wszyscy czlonkowie Obwodowej Komisji Wyborczej. 
4. 	 Kopi<;, protokolu, 0 kt6rej mowa w ust. 3, Obwodowa Komisja Wyborcza wywiesza 

niezwlocznie w widocznym, og6lnodost<;,pnym miejscu w poblizu lokalu wyborczego. 
5. 	 Protok61, wraz z Kartami do glosowania oraz lista. z podpisami wyborc6w, kt6rzy pobrali karty 

do glosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje w dniu wybor6w Gminnej Komisji 
Wyborczej . 

§ 18 
1. 	 Protesty zwia.zane z nieprawidlowosciami w przebiegu wybor6w lub kampanii wyborczej 

przyjmuje i rozpatruje Gminna Komisja Wyborcza w cia.gu 5 dni od daty przeprowadzenia 
glosowania. 

2. 	 Protest wyborczy powinien miec form<;, pisemna. i zawierac nast<;,puja.ce informacje : dokladny 
opis zdarzenia, ewentualne miejsce w ktorym doszlo do zdarzenia, list<;, ewentualnych 
swiadk6w zdarzenia , imi<;" nazwisko, adres oraz wlasnor<;,czny pod pis osoby zglaszaja.cej 
protest. 

3. 	 W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej w przebiegu wybor6w, 
w stopniu moga.cym miec wplyw na frekwencj<;, w wyborach ba.dZ na wynik glosowania, Gminna 
Komisja Wyborcza , w zaleznosci od skali naruszeri , decyduje 0 uniewaznieniu wybor6w w 
danym okr<;,gu wyborczym lub we wszystkich okr<;,gach wyborczych . 
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§ 19 

1. 	 W przypadku gdy okrEilg wyborczy nie jest reprezentowany przez okreslonq w Ordynacji liczbEil 

radnych , Rada moze oglosic wybory uzupelniajqce na zasadach okreslonych 
w Ordynacji. 

2. 	 Wybor6w uzupelniajqcych nie oglasza siEil w przypadku, gdy do korica kadencji Rady pozostal0 
nie wiEilcej niz 6 miesiEilcy. 

§ 20 
1. 	 Gminna Komisja Wyborcza od 6 do 9 dni po wyborach, na podstawie protokol6w Obwodowych 

Komisji Wyborczych oglasza w drodze obwieszczenia wyniki wybor6w. 
2. 	 Oecyzja Gminnej Komisji Wyborczej wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty jej ogloszenia. 
3. 	 W przypadku wybor6w uzupelniajqcych 0 kt6rych mowa w § 19 us!. 1, wyniki wybor6w 

wchodzq w zyGie z dniem ogloszenia. 

Rozdzial6 

Postanowienia koncowe 


§ 21 
1. 	 Obwodowe Komisje Wyborcze ulegajq rozwiqzaniu z chwilq ogloszenia wynik6w wybor6w do 

Rady. 
2. 	 Gminna Komisja Wyborcza ulega rozwiqzaniu z chwilq wyboru Przewodniczqcego Rady I lub 

kolejnej kadencji. 
3. 	 I sesjEil nowo wybranej Rady zwoluje w ciqgu 14 dni od daty uprawomocnienia siEil wynik6w 

wyborow do Rady i prowadzi do czasu wylonienia nowego Przewodniczqcego Rady, 
Przewodniczqcy Rady ustEilPujqcej kadencji. 

4. 	 W przypadku gdy zwolanie i prowadzenie sesji przez Przewodniczqcego Rady ustEilPujqce] 
kadencji nie jest mozliwe, sesja jest zwolywana i prowadzona przez Przewodniczqcego 
Gminnej Komisji Wyborczej , a w dalszej kolejnosci przez Przewodniczqcego Rady Miejskiej w 
Toszku. 

§ 22 
1. 	 Zmiany Ordynacji dokonywane Sq w trybie jej nadania. 
2. 	 0 dokonanie zmian w Ordynacji Rada moze wnioskowac do Rady Miejskiej w Toszku. 
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Zalqcznik nr 1 
do Ordynacji Wyborczej 

Mlodzietowej Rady Gminy w Toszku. 

Wykaz Okr~g6w Wyborczych 
w wyborach do Mlodziezowej Rady Gminy w Toszku 

Numer Liczba 
Okr~gu Okr~g wyborczy wybieranych 

Wyborczego Radnych 

1 
Boguszyce, Ligota Toszecka, 

Pawlowice 
1 

2 Ciochowice , Pisarzowice 1 

3 Kotliszowice, Wilkowiczki 1 

4 Kotulin, Proboszczowice 1 

5 Paczyna 1 

6 Pni6w, Paczynka 1 

7 Pluzniczka, Sarn6w 1 

8 Gimnazjum w Toszku 2 

9 Toszek 6 

15 



Zalqcznik nr 2 
do Ordynacji Wyborczej 

Mlodziezowej Rady Gminy w Toszku . 

Wykaz obwod6w gtosowania 
w wyborach do Mtodziei:owej Rady Gminy w Toszku 

Nr obwodu 
. 

Granice obwodu Siedziba Obwodowej I Nr okr~gu 
Komisji Wyborczej wyborczego 

wchodzqcego w sklad 
obwodu 

1 Boguszyce, Ligota Toszecka, 
Pawlowice, Ciochowice, 
Pisarzowice, 
Kotliszowice, Wilkowiczki, 
Plutniczka, Sarn6w, 
Gimnazjum w Toszku, Toszek 

Gimnazjum w Toszku 
ul. Dworcowa 

I 

1,2,3,7,8,9 

2 Kotulin, Proboszczowice Szkola Podstawowa w 
Kotulinie 

4 

3 Paczyna Szkola Podstawowa w 
Paczynie 

5 

4 Pni6w, Paczynka Szkola Podstawowa w 
Pniowie 

6 
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