Załącznik
do Uchwały Nr …/…/2020
Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
z dnia …. …… 2020 r.

Statut
Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wilanów m.st. Warszawy

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy, zwanej dalej MRDW oraz tryb wyboru jej członków.
2. MRDW działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwał Rady m.st. Warszawy i Rady Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy.
§2
Obszarem działania MRDW jest Dzielnica Wilanów miasta stołecznego Warszawy, zwana dalej
Dzielnicą.
§3
1. MRDW składa się z radnych w wieku 13-19 lat w tym:
1) po 1 radnym z poszczególnych szkół (podstawowych lub zespołów szkół) liczących od 100 do
200 uczniów;
2) do 2 radnych z poszczególnych szkół (podstawowych lub zespołów szkół) liczących od 201
do 300 uczniów;
3) od 2 do 3 radnych z poszczególnych szkół (podstawowych lub zespołów szkół) liczących od
301 do 500 uczniów;
4) od 3 do 4 radnych z poszczególnych szkół (podstawowych lub zespołów szkół) liczących
ponad 501 uczniów;
5) do 6 radnych – mieszkańców Dzielnicy uczęszczających do szkół położonych poza obszarem
Dzielnicy, w tym co najmniej 2 osoby będące radnymi MRDW poprzedniej kadencji.
2. Kadencja MRDW trwa 3 lata szkolne i kończy się z dniem 30 czerwca przypadającym
w trzecim roku kadencji.
3. Wybór radnych MRDW odbywa się dwuetapowo:
1) dla radnych wybieranych przez samorządy uczniowskie nie później niż do 30 września;
2) dla radnych wybieranych przez MRDW nie później niż do 30 listopada.
4. Pierwsze posiedzenie MRDW nowej kadencji i w nowym roku szkolnym zwoływane jest przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i powinno się odbyć nie później niż do
15 października.
§4
Obsługę organizacyjno-techniczną MRDW zapewnia Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
§5
Celem działania MRDW jest:

1)
2)
3)
4)
5)

promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
§6

Do zadań MRDW należy:

1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży przez podejmowanie uchwał oraz
stanowisk;

2) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym,
3)
4)
5)
6)
7)
8)

sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy;
wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRDW i pozostałych członków Prezydium MRDW –
zwanego dalej Prezydium;
przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium;
podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego MRDW;
wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy – podczas pierwszego posiedzenia, w
pełnym składzie wynikającym z § 3 ust. 3, w danym roku szkolnym, w którym następuje zmiana
kadencji radnych Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
proponowanie zmian w Statucie MRDW.
§7

1. W sprawach dotyczących młodzieży, MRDW ma prawo wyrażać opinie o projektach uchwał Rady
Dzielnicy. Sprawy dotyczące młodzieży to w szczególności sprawy z zakresu: edukacji, kultury,
sportu, rekreacji, spraw społecznych, ekologii, zdrowia i bezpieczeństwa.
2. MRDW w sprawach dotyczących młodzieży ma prawo kierować wnioski do komisji Rady Dzielnicy.
Rozdział II
Organizacja MRDW
§8
1. Organem MRDW jest Prezydium.
2. Prezydium składa się z:
1) przewodniczącego MRDW;
2) 2 wiceprzewodniczących;
3) sekretarza.
3. Do kompetencji Prezydium należy:
kierowanie bieżącymi sprawami MRDW;
przygotowywanie kalendarza prac MRDW;
przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk i wniosków;
prowadzenie strony internetowej i koordynacja działań MRDW na portalach
społecznościowych;
5) przygotowywanie porządku obrad MRDW.

1)
2)
3)
4)

4. MRDW wybiera członków Prezydium spośród radnych MRDW, bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu MRDW, w głosowaniu tajnym. Powyższe zasady
stosuje się analogicznie w przypadku odwołania członka lub członków Prezydium.
5. Odwołany członek Prezydium pełni obowiązki do czasu wyboru nowego członka Prezydium.
§9
1. Do kompetencji przewodniczącego MRDW należy:

1) reprezentowanie MRDW na zewnątrz;
2) zwoływanie sesji MRDW;
3) przewodniczenie obradom MRDW.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego MRDW jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego
wiceprzewodniczący. W wypadku, gdy przewodniczący nie wyznaczy żadnego z
wiceprzewodniczących do pełnienia obowiązków, przejmuje je na okres nieobecności
przewodniczącego MRDW najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.
3. Do kompetencji sekretarza należy:

1)
2)
3)
4)

prowadzenie dokumentacji MRDW;
zapewnienie sprawnego funkcjonowania MRDW;
sporządzanie protokołów z sesji MRDW i posiedzeń Prezydium;
stwierdzanie quorum.

4. W przypadku nieobecności sekretarza jego obowiązki pełni najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.
§ 10
1. MRDW obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego MRDW według kalendarza prac
przygotowanego przez Prezydium. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych oraz
wakacji. Najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji Przewodniczący MRDW zawiadamia o terminie i
miejscu sesji:

1) Radnych MRDW;
2) Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
3) Burmistrza Dzielnicy.
2. Sesje MRDW powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1
zd. 2.
§ 11
1. MRDW obraduje i podejmuje uchwały i stanowiska w obecności co najmniej 1/3 określonego
w Statucie składu MRDW (quorum) w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego o którym
mowa w § 9 ust. 2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący
MRDW podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.
2. MRDW podejmuje uchwały i stanowiska w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
3. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić każdy radny MRDW.
4. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych lub na wniosek 1/4
obecnych radnych.
5. Radni MRDW głosują poprzez podniesienie ręki. W głosowaniu tajnym radni MRDW głosują za
pomocą kart do głosowania.
Rozdział III
Radni MRDW
§ 12
Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni MRDW składają ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Dzielnicy Wilanów i miasta
stołecznego Warszawy”.
§ 13
Radny MRDW ma prawo:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

wybierać i być wybieranym do organów MRDW;
wybierać i być wybieranym jako delegat do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy w MRDW;
uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności MRDW;
wnioskować o zmianę porządku obrad sesji MRDW;
zabierać głos w czasie obrad.
§ 14

Radny MRDW ma obowiązek:

1)
2)
3)
4)

przestrzegać Statutu oraz uchwał MRDW;
czynnie brać udział w pracach MRDW, w tym uczestniczyć w sesjach MRDW;
informować mieszkańców o działalności MRDW;
wykonywać uchwały MRDW.
§ 15

1.

Mandat radnego MRDW wygasa w wyniku:
a) ukończenia szkoły, którą radny reprezentował w MRDW;
b) ukończenia 19 roku życia;
c) zrzeczenia się mandatu.

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Radnego w trakcie trzech kolejnych sesji MRDW,
MRDW podejmuje uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu Radnego. W takim przypadku
Przewodniczący MRDW zwraca się do samorządu uczniowskiego reprezentowanej przez Radnego
szkoły z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających do MRDW.
3. Członkowie MRDW, którym wygasł mandat, mogą za zgodą MRDW uczestniczyć w jej
posiedzeniach z głosem doradczym.
§ 16
Ordynacja wyborcza do MRDW stanowi Załącznik do Statutu.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 17
Statut MRDW i jego zmiany są uchwalane przez Radę Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Załącznik
do Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Wilanów m.st. Warszawy

Ordynacja wyborcza
do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
1. Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy, zwanej dalej „MRDW”.
2. Radnym może być osoba w wieku 13-19 lat, uczęszczająca do stacjonarnej szkoły na terenie
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy lub mieszkająca na terenie Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowi szkoły stacjonarnej w Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy.
4. Wybory są równe, a w zakresie radnych reprezentujących szkoły położone na obszarze Dzielnicy także powszechne i przeprowadzane w glosowaniu tajnym.
5. Wybory radnych reprezentujących szkoły położone na obszarze Dzielnicy przeprowadzane są
w tych szkołach.
6. Terminy wyborów w szkołach ustala Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
7. Radnymi zostają uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
8. Informację z nazwiskami radnych wybranych do MRDW szkoła przesyła niezwłocznie Zarządowi
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
9. W skład MRDW wchodzi również do 6 mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy,
w wieku 13-19 lat, którzy nie uczęszczają do szkoły położonej na obszarze Dzielnicy Wilanów,
w tym co najmniej 2 radnych reprezentujących MRDW poprzedniej kadencji.
10. Radni, o których mowa w ust. 9 wybierani są w wyborach uzupełniających.
11. Wybory uzupełniające przeprowadza MRDW w składzie wyłonionym do 30 września, przy wsparciu
techniczno - organizacyjnym Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
12. Zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców, o których mowa w ust. 9 odbywają się poprzez
przesłanie formularza zgłoszeniowego do komórki organizacyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy właściwej w sprawach obsługi MRDW.
13. MRDW z każdym kandydatem przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.
14. MRDW wybiera do 6 radnych spośród kandydatów zwykłą większością głosów.
15. Zmiany w Ordynacji przeprowadza się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

