UCHWAŁA NR 146/XLVI/2022

RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 15 marca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Na podstawie art. § 1 ust. 2 uchwały nr LXIV/1995/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia

22 października 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy z późn. zm. oraz

§ 6 ust. 1 pkt 21 i § 24 pkt 1 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przyjętego uchwałą
Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów
dzielnicom m.st. Warszawy (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz.8814, z 2019 r. poz. 13139) uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowiący załącznik

do uchwały nr 57/XII1/2011 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zmieniony uchwałą
nr 152/XLV/2013 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r., oraz uchwałą

nr46/XIV/2019 Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2019 roku, nadając

nowe brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR 146/XLVI/2022
RADY DZIELNICY REMBERTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Przyjęcie nowego ujednoliconego tekstu statutu MRDR jest realizacją rekomendacji

Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy dot. ujednolicenia statutów młodzieżowych rad dzielnic w
Warszawie. Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy wystąpiła z wnioskiem o ujednolicenie statutów

młodzieżowych rad dzielnic. W odpowiedzi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

we współpracy z wnioskodawcą przygotowało propozycję tekstu ujednoliconego dla wszystkich
dzielnic. Przedstawiona propozycja zbiera najlepsze praktyki ze wszystkich dzielnic, wykorzystując
doświadczenie ponad dziecięciu lat samorządności młodzieży w Warszawie. Z uwagi na różnorodny

charakter dzielnic pozostawiono możliwość dostosowania przyjętego ramowego statutu do lokalnych
uwarunkowań każdej z dzielnic.

Skutki finansowe realizacji tej uchwały będą nieznaczne w skali Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy (m.in. papier, ksero, korespondencja itp.) w ramach budżetu którego dysponentem

jest Zespół Obsługi Rady Dzielnicy.
Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udostępni pomieszczenia z przeznaczeniem do
odbywania spotkań związanych z funkcjonowaniem MRDR.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się potrzebę wprowadzenia niezbędnych zmian
i dostosowania przepisów Statutu MRDR do obowiązujących przepisów prawa jak i oczekiwań

młodzieży.

Załącznik

do uchwały nr 146/XLVI/2022

Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
z 15 marca 2022 r.

Statut

Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów
miasta stołecznego Warszawy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Statut określa zasady działania, organizację wewnętrzną, cel i zadania Młodzieżowej Rady

Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, zwanej dalej „MRDR", oraz tryb wyboru jej członków.
2. MRDR działa na podstawie ustaw, Statutu, uchwał Rady m.st. Warszawy i uchwał Rady

Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.
§ 2. MRDR działa na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.
§ 3. Obszarem działania MRDR jest Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy.
§ 4. MRDR ma prawo do używania znaku promocyjnego m.st. Warszawy z dopiskiem „Młodzieżowa
Rada Dzielnicy Rembertów".

Skład MRDR
§ 5. W skład MRDR wchodzi:
1) nie więcej niż po 2 delegatów z każdej ze szkół podstawowych i po 4 delegatów ze szkół

ponadpodstawowych z terenu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, wybranych w wyborach
powszechnych organizowanych w szkołach,
2) nie więcej niż 4 delegatów reprezentujących młodzież i zamieszkujących na terenie Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy, nieuczących się w szkołach, o których mowa w pkt. 1.

§ 6.1. Członkiem Rady może zostać uczeń w wieku od 13 lat do ukończenia szkoły

ponadpodstawowej (nie dłużej jednak niż do 21 roku życia), który nie otrzymał kary dyscyplinarnej od
dyrektora szkoły.
3. Radni MRDR muszą być uczniami szkół działających na terenie Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy albo zamieszkiwać na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i spełniać warunki

określone w Statucie.
Wybory i pierwsza sesja MRDR
§ 7. Zasady wyborów do MRDR oraz wzór karty wyborczej określono w załączniku nr 1 do Statutu.
§ 8.1. Kadencja MRDR trwa 2 lata.

2. Okres kadencji liczony jest od dnia pierwszej sesji MRDR danej kadencji.
§ 9.1. Pierwszą sesję MRDR w nowej kadencji zwołuje Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st.

Warszawy w terminie 30 dni od zakończenia wyborów.
2. Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji zawierające miejsce, termin oraz porządek obrad
sesji jest podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Dzielnicy Rembertów m.st.

Warszawy, na tablicach ogłoszeń oraz dostarczane do szkół położonych na terenie Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy drogą urzędową, co najmniej 7 dni przed terminem pierwszej sesji.

§ 10.1. MRDR rozpoczyna obrady w składzie, jaki został wybrany, pod warunkiem, że mandat

radnego objęło co najmniej 7 przedstawicieli szkół.

2. Jako statutowy skład MRDR rozumie się liczbę radnych nie mniejszą niż 7, którzy objęli

mandat radnego w wyniku złożonego ślubowania.

Doradcy MRDR
§ 11.1. Doradców MRDR powołuje Rada Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w drodze uchwały.

2. Kandydaci na doradców zgłaszani są przez Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy lub
komisję Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy właściwą w sprawach współpracy z MRDR, po

zasięgnięciu opinii MRDR.

3. Zadaniem Doradcy jest:
a. pomoc merytoryczna radnym MRDR w bieżącej działalności,

b. zapewnienie właściwych warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji
pomiędzy MRDR a Urzędem Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Miejsce posiedzeń MRDR

§ 12. Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy udostępnia nieodpłatnie wyposażone
pomieszczenia z przeznaczeniem do odbywania spotkań związanych z funkcjonowaniem MRDR oraz

materiały biurowe niezbędne do jej funkcjonowania.
Cele i zadania MRDR

§ 13. Celem działania MRDR jest:
1) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;

2) upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
3) integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
4) podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców

dzielnicy i miasta;

5) organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
6) budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
§ 14. Do zadań MRDR należy:
1) przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów Dzielnicy

Rembertów m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał;

2) inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy;
4) wybór oraz odwoływanie członków Prezydium MRDR;

5) powoływanie komisji problemowych;
6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium MRDR i komisji problemowych;

7) wybór i odwoływanie delegatów do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy;
8) utrzymywanie kontaktu z młodzieżą uczącą się i mieszkającą na terenie Dzielnicy

Rembertów m. st. Warszawy;

9) wnioskowanie o zmiany w Statucie MRDR.
§ 15. 1. MRDR wyraża swoją wolę w formie uchwały.

2. MRDR ma prawo wyrażać opinie o projektach uchwał Rady Dzielnicy Rembertów m.st.

Warszawy, a w szczególności dotyczących młodzieży i spraw z zakresu: edukacji, kultury, sportu,
rekreacji, spraw społecznych i ekologii.

Rozdział II
Organizacja wewnętrzna MRDR.
Prezydium
§ 16. 1. Prezydium składa się z przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

2. MRDR wybiera członków Prezydium spośród radnych MRDR, bezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu tajnym.
3. MRDR może odwołać członka lub członków Prezydium, na wniosek co najmniej 1/4 składu

Rady, bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przeprowadzonym w obecności co
najmniej połowy składu Rady.
4. Wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium MRDR rozpatruje się na sesji
następnej po sesji, na której zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca od dnia

złożenia wniosku o odwołanie.
5. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium nie uzyskał wymaganej

większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie
2 miesięcy od poprzedniego głosowania.
6. Do czasu wyboru nowego przewodniczącego, obrady sesji prowadzi obecny
wiceprzewodniczący nastraszy wiekiem, a w przypadku nieobecności wiceprzewodniczących,
najstarszy wiekiem radny MRDR.

§ 17. Do kompetencji Prezydium MRDR należy kierowanie bieżącymi sprawami MRDR.
§ 18. 1. Do kompetencji przewodniczącego MRDR należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania MRDR;
2) reprezentowanie MRDR;
3) zwoływanie sesji MRDR;
4) przewodniczenie obradom MRDR;

5) przygotowywanie projektów uchwał,
6) przygotowywanie porządku obrad MRDR.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego MRDR, jego obowiązki pełni wyznaczony

przez niego wiceprzewodniczący MRDR.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego MRDR i niewyznaczenia przez

przewodniczącego MRDR wiceprzewodniczącego MRDR do pełnienia jego obowiązków, obowiązki te

wykonuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący MRDR, a w przypadku braku
wiceprzewodniczącego MRDR, najstarszy wiekiem radny.

§ 19. 1. Do kompetencji sekretarza należy:

1) prowadzenie dokumentacji MRDR,
2) sporządzanie protokołów z sesji MRDR i posiedzeń Prezydium,
2. W przypadku nieobecności sekretarza jego obowiązki pełni najmłodszy wiekiem

wiceprzewodniczący.
Posiedzenia MRDR

§ 20. 1. MRDR obraduje na sesjach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji przewodniczący MRDR zawiadamia najpóźniej

na 7 dni przed terminem sesji:
1)

radnych MRDR;

2)

Przewodniczącego Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;

3)

Burmistrza Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy;

4)

Doradców MRDR.

2. Posiedzenia MRDR są jawne. Informacje o miejscu, terminie i porządku obrad podaje się

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń i publikację na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

3. Z każdej sesji sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się: stwierdzenie
prawomocności obrad (kworum), porządek obrad, podjęte uchwały, wyniki głosowań oraz

podstawowe informacje o przebiegu sesji, w tym główne tezy wystąpień.

Inicjatywa uchwałodawcza i tryb podejmowania uchwał
§ 21. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) komisja MRDR;

2) każdy radny MRDR.
§ 22.1. MRDR obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej 1/2 składu MRDR (kworum).

2. W przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad, prowadzący obrady MRDR

podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.
3. MRDR podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

4. Głosowania jawne zarządza przewodniczący obrad. W głosowaniu jawnym radni głosują
poprzez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano „za", „przeciw" albo

„wstrzymuję się". Przewodniczący obrad ogłasza wyniki każdego głosowania jawnego, niezwłocznie
po ich ustaleniu.
5. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych lub

na wniosek 1/4 obecnych radnych. Głosowanie tajne przeprowadza powołana do tego komisja
skrutacyjna.
6. W głosowaniu tajnym radni MRDR głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Urzędu

Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki

głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w

protokole komisji skrutacyjnej i w protokole z sesji.
Komisje MRDR

§ 23. 1. MRDR ze swojego grona może powoływać komisje problemowe, ustalając przedmiot

działania oraz ich skład osobowy.
2. Komisje wybierają swoich przewodniczących.
3. Komisje mogą wybrać wiceprzewodniczących.

4. Komisje wyrażają swoją wolę w formie uchwał, które podejmowane są zwykłą większością
głosów w obecności połowy składu komisji.
5. Komisje problemowe przedkładają MRDR plan pracy oraz sprawozdania ze swojej

działalności.

Rozdział III
Radni MRDR

§ 24. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni MRDR składają ślubowanie:
„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego.
Warszawy sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Dzielnicy Rembertów i

miasta stołecznego Warszawy".

Prawa i obowiązki radnego MRDR

§ 25. Radny MRDR ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów MRDR;

2) wybierać i być wybieranym jako delegat do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
3) zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy w MRDR;
4) składać interpelacje i zapytania w sprawach związanych z działalnością MRDR;

5) uczestniczyć w pracach komisji MRDR;
6) uzyskiwać od Prezydium MRDR informacje dotyczące działalności MRDR;
7) wnioskować o zmianę porządku obrad sesji MRDR;
8) zabierać głos w czasie obrad.
§ 26. Radny MRDR ma obowiązek:

1) przestrzegać Statutu MRDR;

2) brać czynny udział w pracach MRDR i komisji, których jest członkiem, w tym uczestniczyć w
sesjach MRDR;
3) informować młodzież o działalności MRDR;

4) wykonywać uchwały MRDR;
5) przedkładać usprawiedliwienie sekretarzowi MRDR w razie nieobecności na sesji MRDR, bądź
komisji w terminie nie dłuższym niż 14 dni po ustaniu przyczyny nieobecności.

Wygaszenie mandatu radnego
§ 27. 1. Mandat radnego MRDR wygasa w wyniku:

1) zakończenia kadencji MRDR,
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) ukończenia szkoły ponadpodstawowej, z zastrzeżeniem ust. 2,

4) zakończenia nauki w szkole, której był przedstawicielem, przed jej ukończeniem,
5) otrzymania kary dyscyplinarnej od dyrektora szkoły,

6) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech sesjach MRDR.
2. Radny, który ukończył szkołę, wykonuje mandat radnego do dnia 30 września roku, w

którym ukończył szkołę, chyba że wcześniej pisemnie zrzekł się mandatu.
3. W miejsce radnego, któremu wygaszono mandat, Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st.

Warszawy deleguje, po wyrażeniu zgody, kolejnego kandydata, który uzyskał największą liczbę
głosów podczas wyborów w danej szkole.

4. W przypadku braku możliwości delegowania kandydata, szkoła którą radny reprezentował
uzupełnia skład o nowego delegata w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji w tej sprawie.

5. W przypadku, gdy zostanie wygaszony mandat radnego wskazanego przez komisję Rady

Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, deleguje kolejnego kandydata, który uzyskał
największą liczbę głosów podczas wyborów spośród wszystkich szkół z terenu Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy.
6. W trakcie trwania kadencji MRDR, komisja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

właściwa w sprawach współpracy z MRDR, może uzupełnić delegatów do MRDR w ramach limitu

określonego w § 5 pkt 2 Statutu MRDR.
Rozdział IV
Przepisy końcowe
§ 28. Statut MRDR i jego zmiany są uchwalane przez Radę Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy z

własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii MRDR lub na wniosek MRDR. W przypadku niewyrażenia

opinii przez MRDR w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia opinii

uważa się za spełniony.

Załącznik Nr 1

do Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy

„ZASADY WYBORÓW

DO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY"

Rozdział 1
Ogólne założenia
§ 1. Wybory do MRDR odbywają się w trybie określonym w niniejszych zasadach i są organizowane
przez:
1. Samorząd Uczniowski każdej ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu

Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
2. komisję Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy właściwą w sprawach współpracy

z MRDR.

Rozdział 2
Wybory organizowane przez Samorządy Uczniowskie
§ 2. Wybory organizowane przez Samorządy Uczniowskie organizują Samorządy Uczniowskie
poszczególnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Dzielnicy Rembertów m.st.

Warszawy.

§ 3. Wybory do MRDR są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
§ 4. 1. Czynne prawo wyborcze w wyborach do MRDR przysługuje każdemu uczniowi ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, w wieku od 13

roku życia.

2. Prawo bycia członkiem MRDR posiada każdy uczeń szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej, w wieku od 13 roku życia, do ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej
jednak niż do 21 roku życia), który posiada aktualną legitymację szkolną oraz nie otrzymał kary

dyscyplinarnej od dyrektora szkoły.
§ 5. W wyniku przeprowadzonych wyborów, mandat radnego MRDR otrzymuje do 2 uczniów z każdej

ze szkół podstawowych i do 4 uczniów ze szkół ponadpodstawowych.
§ 6.1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do wyborów jest podpisanie wszystkich oświadczeń

o wyrażeniu zgody zawartych w formularzu przez:
a)
rodziców/opiekunów prawnych w przypadku kandydata niepełnoletniego,
b)

kandydata, jeżeli jest pełnoletni.

2. Przekazanie podpisanych oświadczeń wymienionych jest warunkiem niezbędnym do objęcia

mandatu radnego MRDR
§ 7. Wybory do MRDR w szkołach z terenu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zarządza, w trybie
uchwały, Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy nie później niż 60 dni przed upływem kadencji
MRDR.

§ 8. Samorządy Uczniowskie przeprowadzają wybory w terminie 40 dni od dnia zarządzenia

wyborów.
§ 9. Za prawidłowy przebieg wyborów w danej szkole oraz zapewnienie ich obsługi technicznej

odpowiada dyrektor szkoły, wspomagany w niezbędnym zakresie przez Urząd Dzielnicy Rembertów

m.st. Warszawy.
§ 10. W szkołach powoływane są Szkolne Komisje Wyborcze, składające się z uczniów. Ich zadaniem

jest organizacja wyborów, w tym:
1) przygotowanie miejsca do głosowania,

2) przeprowadzenie głosowania,
3) zliczenie głosów,
4) podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.
§ 11.1. Głosowania odbywają się na przygotowanych kartach do głosowania, gdzie obok wpisanych

w porządku alfabetycznym nazwisk i imion kandydatów umieszcza się kratki, po jednej kratce obok

nazwiska każdego z kandydatów. Uczeń głosuje poprzez wstawienie znaku "X" w kratce przy
nazwiskach kandydatów, których wybiera.
2. Wzór karty do głosowania oraz protokołu z głosowania stanowi załącznik do niniejszych zasad.
§ 12. Każdy z uczniów może głosować tylko jeden raz. Za głos ważny uznaje się poparcie dla nie mniej

niż 1 i nie więcej niż 2 kandydatów, zaś w przypadku szkół ponadpodstawowych poparcie udziela się
nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 kandydatom.
§ 13. 1. Radnymi zostają uczniowie, którzy uzyskali w wyborach największą liczbę głosów.

2. Osoby, które uzyskały kolejną liczbę głosów umieszczane są na liście rezerwowej.
§ 14. 1. Wyniki wyborów przekazywane są Zarządowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przez

szkoły w terminie 7 dni od ich zakończenia. Wraz z wynikami wyborów przekazywane są również

pisemne oświadczenia o wyrażeniu zgody na:
a) sprawowanie przez wyłonionych delegatów mandatu radnego MRDR oraz
b)

na przetwarzanie danych osobowych, w celu sprawowania mandatu radnego MRDR.

2. Przekazanie podpisanych oświadczeń, jest warunkiem niezbędnym do objęcia mandatu

radnego MRDR.

Rozdział 3

Wybory organizowane przez komisję Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

§ 15. W wyborach organizowanych przez Komisję Rady Dzielnicy Rembertów, kandydatów do MRDR

zgłaszają:

1) rady osiedli;
2) organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
§ 16. Zarząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy określa w drodze uchwały termin składania
zgłoszeń, o których mowa w § 15, nie później niż 60 dni przed upływem kadencji MRDR. Zgłoszenia
kandydatów na radnych MRDR dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr

1 do niniejszych zasad.
§ 17. Komisja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy może wybrać nie więcej niż 4 delegatów do
MRDR spośród zgłoszonych kandydatów.

§ 18. 1. Bierne prawo wyborcze w wyborach do MRDR przysługuje każdemu uczniowi, od 13 roku
życia ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się poza Dzielnicą Rembertów m.st.
Warszawy, a zamieszkałemu na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

2. Kandydat na radnego nie może mieć wymierzonej kary dyscyplinarnej przez dyrektora

szkoły, do której uczęszcza.
§ 19.1. Warunkiem dopuszczenia kandydata na radnego, który nie ukończył 18 roku życia jest

podpisanie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na sprawowanie

mandatu radnego MRDR oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w celu sprawowania mandatu radnego MRDR.
2. Warunkiem dopuszczenia kandydata na radnego, który ukończył 18 roku życia jest

podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na sprawowanie mandatu radnego MRDR oraz
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu sprawowania mandatu

radnego MRDR.
§ 20. Dokumenty, o których mowa w § 16 i § 19 należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla

Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera" 28, Warszawa, w zamkniętej

kopercie wraz z dopiskiem „WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST.
WARSZAWY".
§ 21.1. Kandydaci, którzy spełniają kryteria formalne zostaną powiadomieni o terminie posiedzenia
komisji Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, podczas której będą mogli zaprezentować swoją

kandydaturę.
2. Nie stawienie się kandydata na posiedzenie komisji jest równoznaczne z jego rezygnacją z

kandydowania do MRDR.
§22. Członkowie Komisji przy wyborze kandydatów na radnych biorą pod uwagę w szczególności:

1) wartość merytoryczną autoprezentacji,

2) dotychczasowe prace kandydata na rzecz środowiska lokalnego, samorządu uczniowskiego,
3) udział kandydata w akcjach charytatywnych, społecznych,

4) motywy kierujące kandydatem w ubieganiu się o mandat radnego MRDR.

§ 23. 1. Komisja Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy niezwłocznie przekazuje Zarządowi
Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy listę wybranych radnych MRDR.

2. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów, komisja Rady Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy przekazuje informację o tym fakcie Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.
3. W sytuacji wymienionej w ust. 2 nie organizuje się wyborów uzupełniających.

Rozdział 4

Ogłoszenie wyników wyborów
§ 24. 1. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w drodze ogłoszenia ogłasza skład MRDR.
2. Ogłoszenie podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1

do zasad wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Rembertów m.st. Warszawy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
KANDYDATA NA RADNEGO MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
INFORMACJE O KANDYDACIE
Imię/lmiona

Nazwisko

Data Urodzenia

Nazwa szkoły

Nr legitymacji uczniowskiej
Adres e-mail kandydata

Telefon kandydata
Adres Zamieszkania
DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO KANDYDATA NIEPEŁNOLETNIEGO

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu kandydata do
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.);

(Data i podpis kandydata)

(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

CHARAKTERYSTYKA WŁASNA KANDYDATA (WYPEŁNIA KANDYDAT)

m.in. krótki opis własnej osoby wraz z umotywowaniem chęci kandydowania do MRDR, doświadczenie
w pracy w samorządzie uczniowskim lub/i na rzecz środowiska lokalnego, działalność w akcjach
charytatywnych, społecznych. Do formularza można załączyć dokumenty potwierdzające udział ww.

działalności.

WYKAZ DOKUMENTÓW/ZAŁĄCZNIKÓW:
1.....................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................

data i podpis

kandydata

data i podpis
rodzica lub opiekuna prawnego
kandydata niepełnoletniego

OŚWIADCZENIA

Zapoznałam/em się z warunkami wyborów i oświadczam, że moje dziecko spełnia ¡ego wymagania. /
Zapoznałam/em się z warunkami wyborów i spełniam jego wymagania.*

data i podpis
kandydata pełnoletniego/
rodzica lub opiekuna prawnego

kandydata niepełnoletniego

Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury mojego dziecka na radnego MRDR, a w przypadku

delegowania go do MRDR, na pełnienie mandatu radnego w danej kadencji.

data i podpis
rodzica lub opiekuna prawnego
kandydata niepełnoletniego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie kandydowania do
MRDR a w przypadku delegowania do MRDR, w celu pełnienia przez niego mandatu radnego w danej
kadencji w zakresie: imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres email kandydata, telefon, adres

zamieszkania, nazwa szkoły, nr legitymacji uczniowskiej.

data i podpis
rodzica lub opiekuna prawnego
kandydata niepełnoletniego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, telefon
kontaktowy i adres e-mail.

data i podpis
rodzica lub opiekuna prawnego

kandydata niepełnoletniego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu kandydowania do MRDR, a w przypadku
delegowania do MRDR, w celu pełnienia przeze mnie mandatu radnego w danej kadencji w zakresie:

imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, adres email, telefon, adres zamieszkania, dzielnica, nazwa

szkoły, nr legitymacji uczniowskiej.

data i własnoręczny podpis kandydata

pełnoletniego

*Niepotrzebne skreślić.

Pieczęć

KARTA DO GŁOSOWANIA
w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

zarządzonych na dzień.....................................

Nazwisko i Imię kandydata

□
□
o
□
□
UWAGI:
Wyborca głosuje na kandydata stawiając znak "X" w kratce, obok nazwiska wybieranego kandydata.

Wyborca może głosować na nie większą liczbę kandydatów niż 2.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
przeprowadzonych w............................................... w dniu.........................

(nazwa placówki)

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania w wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy w...................................... (nazwa placówki) wynosi.....................

W wyborach uczestniczyło...................... uczniów uprawnionych do głosowania.
Liczba wydanych kart do głosowania
Liczba oddanych kart do głosowania -.........................
Liczba ważnych kart do głosowania
Liczba uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów:
Nazwisko i imię (wg kolejności alfabetycznej)

liczba uzyskanych głosów

Lista radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów (malejąco wg liczby uzyskanych

głosów):

Nazwisko i imię kandydata

liczba głosów

Za wybranych uznano........... kandydatów.

Szkolna Komisja Wyborcza stwierdza, że wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Rembertów
m.st. Warszawy przeprowadzone w................................... (nazwa szkoły) są ważne.

Podpisy członków Szkolnej Komisji Wyborczej i pieczęć.

