
Uchwała Nr II/4/2019 

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 1 marca 2019 roku 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wyboru kandydata na radnego  

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza 

 

 

 

Na podstawie § 26 ust. 8 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza stanowiącego załącznik do 

Uchwały Nr LXVI/854/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 17 października 2018 roku w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza oraz nadania jej statutu uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się regulamin wyboru kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza zgodnie                            

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

    Przewodniczący  

      Młodzieżowej  

          Rady Miasta Sandomierza 

      Jakub Szostek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

Do Uchwały Nr II/4/2019 

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 28 lutego 2019 roku 

 

 

 

Regulaminu wyboru kandydata na radnego  

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza 

 

 

§ 1. 

1. Młodzieżowa Rada Miasta może przyjąć do swojego składu dodatkowo maksymalnie trzech 

radnych.  

2. Kandydat może ubiegać się o członkostwo w Młodzieżowej Radzie Miasta jeśli uczy się w szkole 

podstawowej, ponadpodstawowej poza Sandomierzem, a jest jednocześnie mieszkańcem 

Sandomierza lub który nie jest mieszkańcem Sandomierza, ale jest absolwentem sandomierskiej 

szkoły z min. czteroletnim stażem.  

3. Kandydat zgłasza dwój akces w formie pisemnej w postaci CV i listu motywacyjnego.  

§ 2 

1. W celu przeprowadzenia wyboru kandydata na radnego, Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza  

powołuje Komisje Skrutacyjną w składzie 3-osobowym spośród radnych. 

2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

a radni głosują jednocześnie na cały skład komisji. 

 

§ 3 

1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania. 

2. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania, na których umieszcza imię i  nazwisko 

kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 

 

§ 4 

1. Komisja   Skrutacyjna   zbiera   głosy   radnych   do   urny   wyborczej, w obecności członków 

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 

2. Radny po otrzymaniu karty do głosowania dokonuje stosownego skreślenia w sali obrad. 

3. Po zebraniu wszystkich głosów Komisja Skrutacyjna dokonuje otwarcia urny i przelicza głosy, 

sporządzając protokół głosowania. 

4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. 

 

§ 5 

1. Radni głosują poprzez postawienie znaku „X” w kratce z napisem „TAK” lub w kratce z napisem 



„NIE” wyrażając bądź nie wyrażając zgody na akces kandydata do Młodzieżowej Rady Miasta 

Sandomierza.  

2. Nieważne są głosy: 

a) oddane na kartach innych niż ustalone przez Komisje Skrutacyjną; 

b) jeżeli na karcie do głosowania nie został postawiony znak „X” w żadnej z kratek; 

c) oddane na kartach całkowicie przedartych. 

 

§ 6 

1. Za wybranego na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza uważa się kandydata, który 

otrzymał w głosowaniu tajnym bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza. 

2. Bezwzględna większość głosów oznacza, iż wymagana jest liczba głosów „za” 

przewyższająca co najmniej o jeden głos pozostałe ważnie oddane głosy. 

3. Za uczestniczących w głosowaniu uważa się radnych, którzy otrzymali karty do głosowania                 

i oddali głosy. 

 

§ 7 

Jeżeli po przeliczeniu głosów okaże się, że głosów „za” i „przeciw” jest tyle samo,  wówczas 

Przewodniczący obrad zarządza ponowne głosowanie (II tura) w sposób ustalony niniejszym 

Regulaminem. 

 

§ 8 

Jeżeli w II turze głosowania ponownie głosów „za” i „przeciw” jest tyle samo,  wówczas 

Przewodniczący obrad zarządza odroczenie głosowania na kandydaturą na radnego do 

Młodzieżowej Rady Miasta Sandomierza na następną najbliższą sesję Rady.  

 

§ 9 

1. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady 

Miasta Sandomierza według zasad określonych w § 7 i 8 odbywa się jeżeli zgłoszono dwóch 

lub więcej kandydatów. 

2. Jeżeli głosowano nad jedną kandydaturą i kandydat nie uzyskał wymaganej większości głosów, 

Przewodniczący obrad zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i ponowne głosowanie. 

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drugim głosowaniu Przewodniczący obrad zarządza 

ponowne zgłaszanie kandydatów i przeprowadzenie trzeciego głosowania. 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z § 26 ust. 8 Statutu, Młodzieżowa Rada Miasta Sandomierza ma prawo określić w drodze 

uchwały regulamin wyboru radnego jeśli uczy się on w szkole podstawowej, ponadpodstawowej poza 

Sandomierzem, a jest jednocześnie mieszkańcem Sandomierza lub który nie jest mieszkańcem 

Sandomierza, ale jest absolwentem sandomierskiej szkoły z min. czteroletnim stażem. W związku             

z powyższym uchwala się regulamin takiego wyboru. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest więc zasadne.   


