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Załącznik Nr 1 

do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy  

w Ustrzykach Dolnych 

 

Ordynacja Wyborcza  

do Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru Radnych do Młodzieżowej Rady 

Gminy w Ustrzykach Dolnych. 

2. Wybory do Rady zarządza oraz ustala ich termin Gminna Komisja Wyborcza 

we wrześniu nowego roku szkolnego. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych i w szkołach w sposób 

zwyczajowo przyjęty na 21 dni przed datą wyborów. 

3. Wybory do Młodzieżowej Rady są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. 

 

 

Rozdział II 

Gminna Komisja Wyborcza 

 

§ 2 

1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady, Burmistrz Ustrzyk Dolnych powołuje 

Gminną Komisję Wyborczą zwaną dalej Komisją. 

2. Komisja składa się z 3 do 7 osób. W jej skład mogą wchodzić reprezentanci 

młodzieży, jak i osoby dorosłe. 

3. W skład Gminnej Komisji Wyborczej obligatoryjnie wchodzi Sekretarz Gminy 

Ustrzyki Dolne. 

4. Kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej – po jednym reprezentancie mogą 

zgłaszać szkoły stanowiące poszczególne Obwody wyborcze, najpóźniej na dzień 

przed powołaniem Gminnej Komisji Wyborczej. 

5. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. 

6. Członkiem Komisji nie może być kandydat na radnego. 

7. Do kompetencji Gminnej Komisji Wyborczej należy:  

a) wyznaczenie terminu wyborów; 

b) wyznaczenie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania; 

c) ustalenie wzoru karty do głosowania; 

d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów; 

e)  ogłoszenie ich wyników. 
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Rozdział III 

Obwody wyborcze i Obwodowa Komisja Wyborcza 

 

§ 3 

Obwody wyborcze 

 

1. Gmina Ustrzyki Dolne dzieli się na obwody wyborcze, którymi są następujące szkoły 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 

1.1.Obwód nr 1 - Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego; 

1.2.Obwód nr 2 – Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy; 

1.3.Obwód nr 3 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych - 

Gimnazjum; 

1.4.Obwód nr 4 - Zespół Szkół Publicznych Nr 2 Narciarska Szkoła Sportowa  

w Ustrzykach Dolnych - Gimnazjum; 

1.5. Obwód nr 5 – Zespół Szkół Publicznych w Ropience - Gimnazjum; 

1.6.Obwód nr 6 – Gimnazjum w Wojtkówce; 

1.7. Obwód nr 7 – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach 

Dolnych – Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

 

2. - w Obwodzie nr 1 przypada 4 mandaty; 

- w Obwodzie nr 2 przypada 3 mandaty; 

- w Obwodzie nr 3 przypada 3 mandaty; 

- w Obwodzie nr 4 przypada 2 mandaty; 

- w Obwodzie nr 5 przypada 1 mandat; 

- w Obwodzie nr 6 przypada 1 mandat; 

- w Obwodzie nr 7 przypada 1 mandat. 

 

 

§ 4 

1. Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów w danym obwodzie odpowiada Obwodowa 

Komisja Wyborcza, powoływana przez samorząd szkolny w porozumieniu  

z dyrektorem szkoły - niezwłocznie po zarządzeniu wyborów. 

2. Członkiem Komisji o której mowa w ust. 1 nie może być osoba kandydująca do Rady. 

 

§ 5 

1. Obwodowa Komisja Wyborcza składa się 5 osób. 

2. Do kompetencji Obwodowej Komisji Wyborczej należy: 

2.1. przygotowanie lokalu wyborczego; 

2.2. przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły; 

2.3. przygotowanie listy uprawnionych do głosowania w danym obwodzie; 

2.4. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów; 

2.5. ustalenie wyników głosowania i przekazanie ich do Gminnej Komisji Wyborczej. 
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§ 6 

Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela będącego opiekunem Obwodowej Komisji 

Wyborczej. 

 

§ 7 

 

Na 3 dni przez zarządzonym terminem wyborów, w obwodzie wyborczym w którym 

zgłoszono tylko tylu kandydatów, ile przypada mandatów, Gminna Komisja Wyborcza na 

wniosek Obwodowej Komisji Wyborczej podejmuje decyzję o nieprzeprowadzeniu wyborów 

w obwodzie, oraz ogłasza nazwiska radnych. 

 

 

Rozdział IV 

Kandydaci na radnych 

 

§ 8 

1. Do Młodzieżowej Rady Gminy może kandydować osoba, która uczęszcza do szkoły 

gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne za wyjątkiem 

osób karanych lub zawieszonych w prawach ucznia. 

2. Uczniowie zgłaszają swoje kandydatury osobiście do Obwodowej Komisji Wyborczej 

najpóźniej 10 dni przed dniem przeprowadzenia wyborów. 

3. Zgłoszenie powinno być w formie pisemnej i zawierać:  

 imię i nazwisko kandydata; 

3.1. datę urodzenia; 

3.2. adres zamieszkania, e-mail, nr telefonu; 

3.3. nazwę szkoły do której uczęszcza. 

 

§ 9 

Lista kandydatów w formie obwieszczenia zostaje podana przez Obwodową Komisję 

Wyborczą do wiadomości w miejscu dostępnym dla ogółu młodzieży najpóźniej na 7 dni 

przed dniem przeprowadzenia wyborów. 

 

§ 10 

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Gminną Komisję 

Wyborczą. 

 

§ 11 

Prowadzenia agitacji w dniu wyborów jest zakazane. 
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Rozdział V 

Przeprowadzenie głosowania 

 

 

§ 12 

1. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy uczniowie szkoły stanowiącej Obwód 

Wyborczy - za wyjątkiem klas 1-3 szkoły podstawowej. 

2. Udział w głosowaniu jest dobrowolny. 

3. Udział w głosowaniu nie może być podstawą do nagradzania lub karania uczniów. 

 

§ 13 

1. Głosowanie odbywa się w specjalnie do tego celu wyznaczonym lokalu wyborczym  

w godzinach ustalonych przez Gminną Komisję Wyborczą. 

2. W lokalu wyborczym znajdują się: Obwieszczenie ustalające listę kandydatów  

w danym Obwodzie Wyborczym, Instrukcja do głosowania, Ordynacja Wyborcza, lista 

osób uprawnionych do głosowania, urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych 

kart do głosowania oraz wydzielone miejsce umożliwiające nieskrępowane oddanie 

głosu w warunkach tajności wyboru. 

3. Urna przeznaczona do wrzucania wypełnionych kart do głosowania, winna być 

zabezpieczona przed otwarciem plombą opatrzoną pieczęcią szkoły. 

4. Pod rygorem nieważności głosowania w danym Obwodzie Wyborczym zabronione jest 

wynoszenie urny poza obręb lokalu wyborczego. 

 

§ 14 

1. Oddawaniu głosów przez wyborców służą Karty do Głosowania. 

2. Karta do głosowania zawiera następujące dane: tytuł, datę wyborów, nazwę szkoły  

i numer Obwodu Wyborczego, imiona oraz nazwiska kandydatów, pola przeznaczone 

na dokonanie wyboru, skróconą instrukcję głosowania. 

3. Wszystkie karty do głosowania w danym obwodzie, opatrzone są pieczęcią szkoły. 

4. Za opracowanie wzoru kart do głosowania odpowiada Gminna Komisja Wyborcza. 

5. Kartę do głosowania wydaje Obwodowa Komisja Wyborcza po przedstawieniu przez 

osobę uprawnioną do głosowania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze 

zdjęciem, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości. 

6. Głosujący obowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem odebranie karty do 

głosowania. 

7. Każdy głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. 

8. Głosujący nie może przekazać swojej karty do głosowania innej osobie. 

9. Nazwiska kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności 

alfabetycznej. 

 

§ 15 

1. Głosowanie polega na postawieniu znaku „X” umieszczonego tylko w jednej kratce 

obok nazwiska jednego kandydata i tylko takie głosy uznawane są za ważne. 

2. Za głosy nieważne uznaje się te karty na których: 
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2.1. Nie postawiono znaku „X” w kratce przy nazwisku żadnego z kandydatów; 

2.2. Postawiono znak „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata; 

2.3. Znak „X” postawiono poza obrębem kratki; 

2.4. Nazwiska kandydatów zostały przekreślone, lub dokonano całkowitego 

przekreślenia karty. 

3. Za karty nieważne uznaje się: 

3.1. Inne niż ustalone przez Gminna Komisję Wyborczą; 

3.2.Karty bez pieczęci szkoły; 

3.3.Karty całkowicie przedarte na dwie lub więcej części. 

 

§ 16 

Karta do głosowania błędnie wypełniona przez wyborcę nie podlega wymianie. 

 

 

§ 17 

1. Mandat radnego uzyskuje tylu kandydatów, ilu uzyskało kolejno największą liczbę 

głosów, w zależności od liczby mandatów przypadających danemu Obwodowi 

Wyborczemu. 

2. Jeżeli obsadzenie mandatu jest niemożliwe z powodu braku kandydatów z danego 

Obwodu Wyborczego, w skład Rady wchodzi kolejny kandydat z Obwodu 

Wyborczego, który uzyskał największa liczbę głosów spośród wszystkich Obwodów 

Wyborczych. 

 

§ 18 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza, po 

sprawdzeniu nienaruszenia plomb na urnie, przystępuje do obliczania wyników. 

2. Z przeprowadzonego głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza protokół 

zawierający: 

2.1.liczbę osób uprawnionych do głosowania; 

2.2.liczbę wydanych kart do głosowania; 

2.3.liczbę oddanych głosów, tj. liczbę kart do głosowania wyjętych z urny, 

2.4.liczbę kart ważnych; 

2.5.liczbę kart nieważnych; 

2.6.liczbę głosów ważnych; 

2.7. liczbę głosów nieważnych; 

2.8. Imiona i nazwiska osób, które uzyskały mandat radnego. 

3. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisują go 

wszyscy członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej oraz opatrują pieczęcią szkoły. 

4. Jeden egzemplarz protokołu podaje się do publicznej wiadomości wyborcom na 

tablicy ogłoszeń w danym obwodzie, drugi wraz z kartami do głosowania i listą 

wyborców przekazuje się w dniu wyborów do Gminnej Komisji Wyborczej. 

 

§ 19 

Gminna Komisja Wyborcza na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych 
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ogłasza w drodze obwieszczenia wyniki wyborów w następnym dniu roboczym po 

otrzymaniu protokołów z Obwodowych Komisji Wyborczych. 

 

§ 20 

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości głosów w danym obwodzie, 

Obwodowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Gminną Komisją Wyborczą w dniu 

wyborów po obliczeniu wyników przeprowadza publiczne losowanie. Na kartach do 

losowania, umieszcza się nazwiska tylko tych kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę 

głosów. 

§ 21 

1. Protesty związane z nieprawidłowościami w przebiegu wyborów, ustaleniu ich wyników 

lub przeprowadzeniu kampanii wyborczej przyjmuje i rozpatruje Gminna Komisja 

Wyborcza w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia wyborów. 

2. Protest wyborczy powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: 

dokładny opis zdarzenia, ewentualne miejsce w którym doszło do zdarzenia, listę 

ewentualnych świadków zdarzenia, imię, nazwisko, adres oraz własnoręczny podpis 

osoby zgłaszającej protest. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ordynacji Wyborczej w przebiegu wyborów,  

w stopniu mogącym mieć wpływ na frekwencję w wyborach bądź na wynik głosowania, 

Gminna Komisja Wyborcza, w zależności od skali naruszeń, decyduje o unieważnieniu 

wyborów w danym Obwodzie Wyborczym lub we wszystkich Obwodach Wyborczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


