
Załącznik Nr 1
do Statutu Młodzieżowej

Rady Miejskiej w Gostyninie

Ordynacja wyborcza
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Ordynacja określa zasady i tryb wyboru radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie,
zwanej również MRM.

§ 2
Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów pochodzą z budżetu Gminy Miasta Gostynina.

§ 3
1. Burmistrz Miasta Gostynina, zgodnie z zapisami niniejszej Ordynacji Wyborczej, wyznacza,
w drodze zarządzenia, datę wyborów oraz określa dni, w których upływają terminy wykonania
przewidzianych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości,
umieszczając na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Gostynina, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicach
ogłoszeń szkół będących okręgami wyborczymi.
3. Wybory oraz krańcowe terminy przewidzianych czynności wyborczych, nie mogą przypadać
w czasie ferii szkolnych, wakacji oraz innych dni wolnych od nauki szkolnej.

§ 4
1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie zarządza się nie później niż na 90 dni
przed upływem kadencji MRM, wyznaczając wybory na dzień przypadający w ciągu 30 dni
przed upływem 2 lat od rozpoczęcia kadencji MRM.
2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przedterminowych przed upływem kadencji,
wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny. Przepisy
§ 3 stosuje się odpowiednio, z tym że w kalendarzu wyborczym terminy wykonania czynności
wyborczych mogą być krótsze od przewidzianych w niniejszej Ordynacji Wyborczej.

§ 5
1. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie są powszechne, bezpośrednie,
tajne i równe.
2. W wyborach do MRM głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.

§ 6
1. Okręgami wyborczymi w wyborach do MRM są publiczne gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
znajdujące się na terenie Gminy Miasta Gostynina.
2. Wykaz okręgów oraz liczby wybieranych w nich radnych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej
Ordynacji Wyborczej.

Rozdział II
Prawa wyborcze

§ 7
Prawo wybierania, tj. czynne prawo wyborcze, mają uczniowie publicznych gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gostynina oraz uczniowie innych
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym położonych poza terenem Gminy Miasta Gostynina,



będący mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina.

§ 8
Prawo wybieralności, tj. bierne prawo wyborcze, przysługuje osobie mającej prawo wybierania
do Rady z wyłączeniem osób, które ukończyły 20 rok życia.

Rozdział III
Miejska Komisja Wyborcza ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej

§ 9
1. Miejską Komisję Wyborczą ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej powołuje Burmistrz Miasta
Gostynina w ciągu 21 dni od wydania zarządzenia wyborów.
2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej ds. MRM wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez
dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, będących okręgami wyborczymi,
Burmistrza Miasta Gostynina, Radę Miejską w Gostyninie oraz organizacji społecznych
z terenu Gminy Miasta Gostynina.
3. Miejską Komisję Wyborczą ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej powołuje się do przeprowadzenia
procedury wyborczej oraz rejestracji kandydatów na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.
4. W skład komisji wchodzi 7 osób. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów
na członków komisji, decyduje losowanie.
5. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej
organizuje Burmistrz Miasta Gostynina.
6. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
7. Członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej ds. MRM nie może być kandydat na radnego.

Rozdział IV
Okręgowe komisje wyborcze

§ 10

1. Okręgowe komisje wyborcze powołują, nie później niż 14 dni przed dniem wyborów,
dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta
Gostynina, tj. szkół będących okręgami wyborczymi, spośród wyborców zgłoszonych
na wniosek samorządów uczniowskich tych szkół.
2. W skład komisji okręgowej wchodzą 4 osoby. W przypadku zgłoszenia większej liczby
kandydatów na członków komisji, decyduje losowanie.
3. Pierwsze posiedzenie komisji organizuje dyrektor szkoły.
4. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
5. Członkiem okręgowej komisji wyborczej nie może być kandydat na radnego.
6. Składy komisji podaje się do publicznej wiadomości na stronach internetowych oraz tablicach
ogłoszeń szkół będących okręgami wyborczymi.

Rozdział V
Kandydat na radnego

§ 11
1. Kandydat na radnego do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie zgłasza swoją
kandydaturę osobiście Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej
w terminie najpóźniej na 21 dni przed dniem wyborów.
2. W zgłoszeniu kandydat podaje imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, miejsce
zamieszkania, nazwę szkoły, do której uczęszcza oraz numer klasy.
3. Zgłoszenie kandydata, który w dniu wyborów nie będzie miał ukończonych 18 lat, winno być
opatrzone zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć wykaz podpisów co najmniej 15 uczniów szkoły będącej
okręgiem wyborczym, w którym kandydat zamierza ubiegać się o mandat.



5. Wzory Zgłoszenia Kandydata oraz Wykazu podpisów stanowią kolejno Załącznik Nr 2
i Załącznik Nr 3 do niniejszej Ordynacji Wyborczej.
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6. Listę zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów Miejska Komisja Wyborcza ds. MRM
podaje do publicznej wiadomości umieszczając na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gostynina, na stronie internetowej Urzędu
Miasta Gostynina oraz na tablicach ogłoszeń szkół będących okręgami wyborczymi.
7. Miejska Komisja Wyborcza ds. MRM skreśla kandydata na radnego, który zmarł, utracił prawo
wybieralności lub złożył komisji oświadczenie o rezygnacji z kandydowania.
8. Oświadczenie o rezygnacji z kandydowania można złożyć najpóźniej 1 dzień przed 
głosowaniem.

Rozdział VI
Kampania wyborcza

§ 12
1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zarządzenia Burmistrza Miasta 
Gostynina
o wyznaczeniu terminu wyborów i trwa włącznie do dnia poprzedzającego wybory.
2. Kampania wyborcza jest prowadzona przez kandydatów w szczególności poprzez organizowanie
wieców wyborczych, rozpowszechnianiu programów wyborczych oraz materiałów
propagandowych o charakterze reklamy rozpowszechnianej dla celów kampanii wyborczej za
pomocą środków masowego przekazu, plakatów, broszur i ulotek.
3. Zakazuje się kandydatom oraz wyborcom prowadzącym agitację na rzecz kandydatów
organizowania podczas kampanii wyborczej loterii fantowych, innego rodzaju gier losowych oraz
konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż
wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.
4. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
5. Materiały wyborcze zawierające oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą,
podlegają ochronie prawnej.
6. Każdy wyborca może agitować na rzecz kandydatów na radnych, a także zbierać podpisy
popierające zgłoszenia kandydatów, po uzyskaniu zgody tych kandydatów.

Rozdział VII
Tryb wyborów

§ 13
1. Głosowanie w wyborach do MRM przeprowadza się w okręgach wyborczych, tj. w publicznych
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Gostynina.
2. Dla uczniów innych, niż ujęte w ust. 1, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym
położonych poza Gminą Miasta Gostynina, będących mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina,
ustala się jako właściwy okręg oznaczony numerem 1 w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 2.

Rozdział VIII
Spis wyborców

§ 14
1. Spis wyborców – na podstawie listy uczniów swojej szkoły – sporządza dyrektor szkoły
będącej okręgiem wyborczym, najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.
2. Uczniowie innych szkół, w tym położonych poza Gminą Miasta Gostynina, będący
mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina, dopisują się do spisu wyborców w okręgu określonym
w § 12 ust. 2, najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów.
3. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.
4. Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.



5. W spisie umieszcza się nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres zamieszkania
oraz nazwę szkoły i numer klasy do której uczęszcza wyborca. Spis wyborców
jest udostępniony do wglądu u dyrektora szkoły.
6. Spis wyborców przekazuje się w dniu wyborów przewodniczącemu okręgowej komisji 
wyborczej.

Rozdział IX
Przebieg głosowania

§ 15
1. Głosowanie odbywa się lokalu okręgowej komisji wyborczej, zwanym dalej „lokalem
wyborczym”, między godziną 8 a 14, bez przerwy.
2. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie
umożliwiającej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

§ 16
1. Przed rozpoczęciem głosowania okręgowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią szkoły oraz ustala liczbę otrzymanych
od Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej kart do głosowania.
2. Przez cały czas głosowania w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej
3 członków okręgowej komisji wyborczej, w tym jej przewodniczący lub sekretarz.
3. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje komisji ważną legitymację szkolną.

§ 17
1. W lokalu wyborczym zabroniona jest agitacja wyborcza.
2. Przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w czasie głosowania,
w tym celu ma prawo żądać opuszczenia lokalu wyborczego przez osoby zakłócające porządek
i spokój wyborów.

Rozdział X
Karty do głosowania

§ 18
1. Do głosowania służą karty, które zawierają nazwiska i imiona kandydatów na radnych
umieszczonych w porządku alfabetycznym, opieczętowane pieczęciami Miejskiej Komisji
Wyborczej ds. MRM oraz szkoły, będącej okręgiem wyborczym.
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2. Wzór karty do głosowania w danych wyborach ustala Miejska Komisja Wyborcza ds. MRM
nie później niż 1 dzień przed głosowaniem.
3. Karty do głosowania drukuje Miejska Komisja Wyborcza ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej
i przekazuje je okręgowym komisjom wyborczym w dniu głosowania.

Rozdział XI
Sposób głosowania

§ 19
1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie
przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony nazwisk, najwyżej tylu
kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.
2. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce
z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż radnych jest wybieranych
lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów, nazw lub nazwisk albo poczynienie
innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.



Rozdział XII
Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów

§ 20
1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, okręgowa komisja wyborcza ustala wyniki
głosowania w okręgu.
2. Na podstawie aktualnego spisu wyborców komisja ustala liczbę osób uprawnionych
do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza się
w zapieczętowanych kopertach.
4. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja
liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
5. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę
przy obliczeniach, o których mowa w ust. 4.
6. Jeżeli kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart,
komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

§ 21
Okręgowa komisja wyborcza na podstawie ważnych kart do głosowania ustala liczbę głosów
nieważnych i ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. Warunki ważności głosu
określają przepisy niniejszej Ordynacji Wyborczej. Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach
protokół głosowania w okręgu.

§ 22
1. W protokole głosowania w okręgu wymienia się liczby:
1) kart otrzymanych od Miejskiej Komisji Wyborczej ds. MRM;
2) kart niewykorzystanych;
3) osób uprawnionych do głosowania;
4) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
5) oddanych kart do głosowania;
6) kart nieważnych;
7) kart ważnych;
8) głosów nieważnych – z podaniem przyczyny ich nieważności;
9) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz uwzględnia uwagi
i decyzje dotyczące przebiegu głosowania.
3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład okręgowej
komisji obecne przy jego sporządzaniu.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu okręgowa komisja wyborcza podaje do publicznej
wiadomości wyniki głosowania, umieszczając je na drzwiach wejściowych do lokalu
wyborczego.
5. Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji
Wyborczej ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej jeden egzemplarz protokołu oraz pozostałe
dokumenty z wyborów umieszczone w zapieczętowanej kopercie.
6. Miejska Komisja Wyborcza ds. MRM sporządza protokół zawierający nazwiska i imiona oraz
liczbę uzyskanych głosów kandydatów na radnych, którzy uzyskali minimalną liczbę głosów
do objęcia mandatu. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej Ordynacji Wyborczej.
7. Wyniki wyborów, w postaci protokołu, o którym mowa w ust. 6, podaje się do publicznej
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gostynina, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Gostynina, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina oraz na tablicach
ogłoszeń szkół będących okręgami wyborczymi.



§ 23
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, o uzyskaniu mandatu rozstrzyga
losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego komisji okręgowej w obecności jej członków
oraz delegata Miejskiej Komisji Wyborczej ds. MRM, wyznaczanego niezwłocznie przez
jej przewodniczącego.

§ 24
1. Rada Miejska w Gostyninie stwierdza ważność wyborów w ciągu 7 dni od upłynięcia terminu
zgłaszania protestów wyborczych.
2. Każdy kto ma interes prawny może wnieść na piśmie do Rady Miejskiej w Gostyninie,
za pośrednictwem Miejskiej Komisji Wyborczej ds. MRM, protest przeciwko naruszeniu
przepisów prawa wyborczego, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników wyborów.
3. Rada Miejska w Gostyninie, w przypadku stwierdzenia słuszności protestu wyborczego, może
w formie uchwały unieważnić wybory w wybranym okręgu wyborczym lub na terenie całej
Gminy Miasta Gostynina, jednocześnie wygaszając mandaty wynikające z nieważnych
wyborów.

§ 25
1. W razie podjęcia przez Radę Miejską w Gostyninie uchwały o nieważności wyborów w okręgu
wyborczym lub na terenie całej Gminy Miasta Gostynina, Burmistrz Miasta Gostynina zarządza
nowe wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie w danym okręgu wyborczym
lub na terenie całej Gminy Miasta Gostynina w ciągu 3 dni od dnia podjęcia uchwały,
wyznaczając termin wyborów najpóźniej na 14 dzień od dnia zarządzenia nowych wyborów. W
takim przypadku składy Miejskiej Komisji Wyborczej ds. MRM oraz okręgowych komisji
wyborczych nie ulegają zmianie.
2. Kandydaci, na zasadach przyjętych niniejszą Ordynacją Wyborczą, zgłaszają się do Miejskiej
Komisji Wyborczej ds. MRM najpóźniej na 7 dni przed datą wyborów.
3. Spis wyborców, zgodnie z zapisami niniejszej Ordynacji Wyborczej, sporządza dyrektor szkoły
będącej okręgiem wyborczym, w którym zarządzono powtórne głosowanie, najpóźniej 1 dzień
przed dniem wyborów. Uczniowie innych szkół, w tym położonych poza Gminą Miasta
Gostynina, będący mieszkańcami Gminy Miasta Gostynina, dopisani do spisu wyborców
na wybory w pierwotnym terminie, dopisują się do spisu wyborców powtórnie najpóźniej
w 3 dniu przed dniem wyborów.
4. W sprawach nieuregulowanych w § 22 stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Ordynacji
Wyborczej.

§ 26
Zamknięte w kopercie protokoły wraz z kartami do głosowania oraz listami z podpisami wyborców,
którzy pobrali karty do głosowania, jak również wszystkie pozostałe dokumenty z wyborów,
Miejska Komisja Wyborcza ds. MRM przekazuje w depozyt Burmistrzowi Miasta Gostynina,
najpóźniej w ciągu 2 dni od stwierdzenia ważności wyborów.

Rozdział XIII
Obsadzenie mandatów bez głosowania

§ 27
Jeżeli w okręgu wyborczym w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie
zarejestrowana liczba kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu
wyborczym lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych
Miejska Komisja Wyborcza ds. Młodzieżowej Rady Miejskiej uznaje zarejestrowanych
kandydatów, a odpowiednio pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.



§ 28
1. W przypadku, o którym mowa w § 27, Miejska Komisja Wyborcza ds. Młodzieżowej Rady
Miejskiej niezwłocznie zawiadamia wyborców danego okręgu wyborczego o przyczynach
obsadzenia mandatów bez głosowania, w formie obwieszczenia.
2. Miejska Komisja Wyborcza ds. MRM sporządza odpowiedni protokół z obsadzenia mandatu
radnego bez głosowania w okręgu wyborczym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 5
do niniejszej Ordynacji Wyborczej. Przepisy § 22 ust. 4, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XIV
Przyznawanie i wygaszanie mandatu radnego

§ 29
Mandaty radnych uzyskują kandydaci, którzy w poszczególnych okręgach wyborczych otrzymali
kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów wobec przysługujących okręgom mandatów.

§ 30

1. Mandat radnego wygasa wskutek powstania przesłanki określonej w § 22 Statutu Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Gostyninie.
2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza, w drodze uchwały, Młodzieżowa Rada Miejska w Gostyninie.
3. Uchwałę MRM o wygaśnięciu mandatu radnego doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu
oraz przesyła Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gostyninie i Burmistrzowi Miasta Gostynina.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, MRM podejmuje decyzję o wstąpieniu
na wakujące miejsce kandydata, który w ostatnich wyborach uzyskał w danym okręgu kolejno
największą liczbę głosów. Kandydat nie ma obowiązku przyjęcia mandatu.
5. Jeżeli żaden kandydat nie wyraził zgody na objęcie mandatu lub nie ma możliwości obsadzenia
wakującego miejsca w MRM, przeprowadza się wybory uzupełniające w danym okręgu,
stosując odpowiednio przepisy § 4 ust. 2 niniejszej Ordynacji Wyborczej.

§ 31
Zaświadczenia o wyborze na radnego wydaje Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
ds. MRM, przy kontrasygnacie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie.

Rozdział XV
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 32
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie zarządza się w ciągu 30 dni
od dnia wejścia w życie uchwały o jej powołaniu, wyznaczając termin wyborów przypadający
nie później niż 90 dni od dnia wydania zarządzenia.

§ 33
Zmiany w niniejszej Ordynacji Wyborczej uchwalane są w trybie jej nadania przez Radę Miejską
w Gostyninie z własnej inicjatywy, jak również na wniosek Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Gostyninie lub Burmistrza Miasta Gostynina.

§ 34
Organy wyborcze powoływane na mocy niniejszej Ordynacji Wyborczej mają charakter doraźny
na czas wyborów, które zostały zarządzone i kończą swoją działalność w chwili zakończenia I sesji
nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.


