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UCHWAŁA NR XXXIV/     /2021 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 

Na podstawie art. 5 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, z późn. zm.) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Gminy Turawa, zwaną dalej Młodzieżową Radą. 

§ 2. Statut Młodzieżowej Rady, zwanej dalej „Radą”, określa cele, tryb wyboru członków Rady oraz zasady 
jej działania. 

§ 3. Rada jest reprezentacją młodzieży mieszkającej lub uczącej się na terenie Gminy Turawa i ma 
charakter konsultacyjny. 

§ 4. Siedzibą Rady jest Urząd Gminy w Turawie. Posiedzenia Rady odbywają się w Urzędzie Gminy 
w Turawie. 

§ 5. Terenem działania Rady jest obszar Gminy Turawa. 

§ 6. 1.    Celem działania Rady jest zapewnienie reprezentacji interesów i potrzeb osób młodych z terenu 
Gminy Turawa przy współpracy z  władzami samorządowymi, a  w szczególności: 

1) kształtowanie u młodzieży poczucia odpowiedzialnością obywatelskiej; 

2) promowanie idei społeczeństwa demokratycznego oraz partycypacji młodzieży w procesach 
demokratycznych; 

3) wdrożenie ludzi młodych do samorządności poprzez włączenie się do działań samorządowych; 

4) współpraca młodzieży z organami samorządu lokalnego, organizacjami pozarządowymi, a także innymi 
instytucjami; 

5) reprezentowanie potrzeb środowiska młodzieżowego wobec władz gminy oraz innych instytucji; 

6) postulowanie do władz gminy w sprawach dotyczących młodzieży; 

7) promowanie wśród młodzieży kultury oraz sportu; 

8) budowanie świadomości młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego; 

9) promowanie idei otwartości, wzajemnego szacunku oraz równego traktowania; 

10) aktywizacja młodzieży poprzez inicjowanie działań aktywizacyjnych i partycypacyjnych. 

2. Rada realizuje swoje cele poprzez inicjowanie i wspieranie działań dotyczących życia młodych ludzi 
w gminie, w szczególności w zakresie edukacji, kultury, sportu, ochrony środowiska naturalnego oraz równego 
traktowania. 

3. Koszty działania Rady pokrywa się do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Gminy Turawa. 

4. Środki zapewniające realizację celów statutowych mogą także pochodzić ze środków zewnętrznych 
pozyskanych przez Radę. 
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Rozdział 2. 
TRYB WYBORU CZŁONKÓW RADY ORAZ ZASADY JEJ DZIAŁANIA 

§ 7. 1 Kadencja Rady trwa dwa lata, licząc od dnia wyborów. 

2. Członkowie Rady wybierani są na okres wspólnej kadencji. 

3. Kadencja Rady rozpoczyna się od dnia zebrania się Rady na pierwszej sesji i trwa do dnia 
poprzedzającego zebranie się Rady następnej kadencji. 

§ 8. 1.     Procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa stanowi załącznik do statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

2. W przypadku wyborów uzupełniających kadencja nowych członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 
wybranych w tych wyborach kończy się z chwilą końca kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa w trakcie kadencji 
Młodzieżowej Rady, skład osobowy Młodzieżowej Rady uzupełnia się o członka z listy rezerwowej. 

4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Młodzieżowej Rady Gminy Turawa ukończy 20 lat jego 
mandat trwa do końca kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Turawa . 

§ 9. 1 Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt w terminie 14  dni od ogłoszenia wyników wyborów. 

2. Rada na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu Rady wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład którego wchodzi 
Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady. 

3. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie otwiera i prowadzi Wójt Gminy Turawa 
lub upoważniona przez niego osoba. 

§ 10. 1.    Do kompetencji Prezydium Rady należy: 

1) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady; 

2) określenie sposobu wykonywania uchwał; 

3) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz 
reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz; 

2) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom; 

3) wnioskowanie o odwołanie członków Prezydium; 

4) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań ze swojej działalności. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

4. Do kompetencji Sekretarza Rady należy w szczególności: 

1) prowadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady; 

2) składanie Młodzieżowej Radzie sprawozdań z działalności Prezydium; 

3) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń Prezydium. 

§ 11. 1.    Członkowie Rady są obowiązani czynnie uczestniczyć w posiedzeniach Rady. 

2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w pracach oraz posiedzeniach 
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa nie przysługuje im wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki. 
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3. Członkowi młodzieżowej rady gminy biorącemu udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady Gminy lub 
w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Młodzieżową Radę Gminy, a w przypadku 
niepełnoletniego członka młodzieżowej rady gminy - także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca 
się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu Młodzieżowej Rady 
lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Młodzieżową Radę, na podstawie dokumentów, 
w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji 
o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem. 

§ 12. 1.    Rada pracuje i podejmuje uchwały na posiedzeniach. 

2. Wykonanie uchwał Rady przekazuje się Wójtowi Gminy Turawa. 

3. Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Turawa zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy 
Turawa i Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa uchwał Rady w terminie 7 dni od ich podjęcia. 

4. W przypadku podjęcia uchwały naruszającej statut Rady, Wójt wzywa Radę do jej uchylenia w terminie 
30 dni. 

§ 13. 1.     Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący na co najmniej 7  dni przed planowaną datą 
posiedzenia: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na wniosek Prezydium Rady; 

3) na wniosek  4 członków Rady; 

4) na wniosek Wójta. 

2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. 

3. Posiedzenia Rady są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady. 

4. Każdy z członków Rady ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu. 

§ 14. 1.    Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady 
i Sekretarz. 

2. Dokumentacja z posiedzeń Rady przechowywana jest w Biurze Rady Urzędu Gminy w Turawie. 

§ 15. 1.    Opinie, stanowiska, wnioski i inne rozstrzygnięcia Rady podejmowane są w drodze uchwał. 

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowa członków Rady, 
w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 9 ust 2 Statutu. 

§ 16. 1.    Rada może tworzyć komisje tematyczne lub zespoły problemowe spośród swoich członków. 

2. Skład osobowy oraz zakres działania komisji określa uchwała Rady. 

3. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za realizację zadania. 

§ 17. Radny może w formie pisemnej złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Mandat radnego wygasa 
z dniem stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez Radę. 

Rozdział 3. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18. 1.    Obsługę techniczną i administracyjną Rady zapewnia Wójt Gminy Turawa. 

2. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, działa w celu wspierania i upowszechniania idei 
samorządowej wśród młodzieży. 

3. Organy Gminy uwzględniają, w miarę możliwości, w swojej działalności postulaty i wnioski 
wypracowane przez Młodzieżową Radę. 

4. Nadzór nad działalnością Rady sprawuje Wójt Gminy Turawa. 

5. W sprawach nie objętych Statutem decyduje się odrębnymi uchwałami podejmowanymi                 
w zwykłym trybie. 
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6. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być kontynuowane przez 
następną kadencję Rady. 

7. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 19. Traci moc uchwała nr XVIII/152/2004 Rady Gminy Turawa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie 
zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/     /2021 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 30 września 2021 r. 

Procedura wyboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 

I. Procedura wyboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa przeprowadzana będzie 
w  następujących etapach: 

1. Etap I. Zasady ogólne wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 

1) Młodzieżowa Rada Gminy Turawa  składa się z 11 członków; 

2) pierwsze wybory do nowo powstającej Rady zarządza Przewodniczący Rady Gminy Turawa; 

3) kolejne wybory zarządza Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Turawa kończącej kadencję, 
w terminie 30 dni przed upływem kadencji; 

4) członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Turawa może zostać mieszkaniec Gminy Turawa, z zastrzeżeniem 
punktu 5 niniejszego etapu; 

5) kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa może być osoba, która spełnia łącznie 
następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata: 

a) aktywnie działa na rzecz młodzieży, 

b) najpóźniej w dniu wyborów ukończy 14 lat i nie ukończy 20 lat, 

c) wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Gminy Turawa, 

d) nie jest zawieszony w prawach ucznia, jeżeli kandydat jeszcze uczęszcza do szkoły, 

e) przedstawi listę poparcia minimum 15 osób; pod listą poparcia może podpisywać się każdy, kto w dniu 
wyborów będzie w wieku od 14 do 20 lat; od momentu dostarczenia listy poparcia przez kandydata na 
członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy 
Turawa; 

6) Kryteriami wyboru są: 

a) kreatywność kandydata, 

b) jego sposób podejścia do rozwiązania zadania, o którym mowa w etapie IV niniejszej procedury, 

c) faktyczną możliwość realizacji zaproponowanego działania, 

d) osiągnięcie efektu w realizacji zadania. 

2. Etap II. Powołanie zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 

1) wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa dokona pięcioosobowy zespół ds. wyboru członków 
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa (zwany dalej zespołem) powołany zarządzeniem Wójta Gminy Turawa 
w terminie 14 dni od zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa; 

2) w skład zespołu wchodzi: 

a) jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Turawa z poprzedniej kadencji, 

b) dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Turawa, 

c) dwóch przedstawicieli Rady Gminy Turawa; 

3) przedstawicieli wymienionych w pkt 2 od litery a do b etapu II wskazuje Wójt Gminy Turawa, 
a przedstawicieli Rady Gminy wskazuje Przewodniczący Rady Gminy Turawa; 

4) na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Wójta Gminy Turawa w ciągu 7 dni od dnia powołania 
zespołu, zespół ze swego grona wybiera przewodniczącego zespołu; kolejne posiedzenia zwołuje 
przewodniczący zespołu; 
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5) zespół określi wzór formularza rekrutacyjnego; 

6) zespół wyznaczy zadanie do rozwiązania oraz punktację zgodnie z kryteriami, o których mowa w etapie 
I pkt 6; 

7) zespół dokona formalnej i merytorycznej weryfikacji zgłoszeń, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa 
w etapie I pkt 4, 5 i 6. 

3. Etap III. Ogłoszenie procedury  

1) w ciągu 14 dni po powołaniu zespołu, przewodniczący zespołu ogłasza nabór kandydatów na członków 
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa; 

2) nabór kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa rozpoczyna się w dniu podania do 
publicznej wiadomości ogłoszenia Zespołu o rozpoczęciu naboru na członków Młodzieżowej Rady, 
w którym wskazuje się termin przesyłania zgłoszeń kandydatów; 

3) ogłoszenie, o którym mowa w pkt. 1, podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy 
Turawa oraz przesyła się do szkół na terenie Gminy Turawa; 

4) załącznikiem do ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 1, jest wzór formularza rekrutacyjnego; 

5) termin zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Turawa nie może być krótszy niż 14 dni, 
licząc od daty podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o rozpoczęciu naboru na członków 
Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

4. Etap IV. Procedura zgłaszania kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa  

1) zgłoszenie kandydata następuje wyłącznie na formularzu rekrutacyjnym według wzoru określonego przez 
Zespół w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru na członków Rady; 

2) wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z  oświadczeniami, o których mowa w  etapie I pkt 5  litery a-e 
należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres ug@turawa.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Rady 
Gminy Turawa – zgłoszenie kandydata”; 

3) formularz, o którym mowa w pkt. 4 etapu III, złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania; 

4) zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa będzie propozycja rozwiązania 
zadania problemowego, znajdującego się w formularzu rekrutacyjnym. 

5. Etap V. Procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa. 

1) zespół, o którym mowa w etapie II, wybierze 11 członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa, którzy 
otrzymają kolejno największą liczbę punktów; 

2) w przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez co najmniej dwóch kandydatów przewodniczący 
zespołu przeprowadza spośród nich losowanie; 

3) z pozostałych kandydatów tworzy się listę rezerwową, która składać będzie się z osób, które uzyskają 
kolejno największą ilość punktów; w przypadku równej ilości punktów stosuje się zapis pkt 2 niniejszego 
etapu; 

4) z wyborów członków Młodzieżowej Rady sporządza się protokół zawierający wyniki punktacji, podpisany 
przez członków komisji; 

5) 11 - osobowy skład Młodzieżowej Rady Gminy Turawa oraz listę rezerwową przewodniczący zespołu 
publikuje  na stronie internetowej Gminy Turawa w terminie 7 dni od dnia zakończenia prac zespołu; 

6) w przypadku rezygnacji członka Młodzieżowej Rady Gminy Turawa na wolne miejsce wstępuje osoba, 
która na liście rezerwowej przygotowanej przez zespół, otrzymała kolejno największą liczbę punktów; 

7) w przypadku zgłoszenia tylu kandydatów, że możliwe jest dokonanie wyboru Młodzieżowej Rady Gminy 
Turawa w składzie poniżej 11 osób, mandaty wolne pozostają nieobsadzone do końca kadencji; 

8) w przypadku gdy skład Młodzieżowej Rady Gminy Turawa zmniejszy się poniżej 6 osób oraz brak jest 
kolejnych osób do objęcia mandatu na sporządzonej liście rezerwowej, a także w przypadku gdy liczba 
zgłoszonych kandydatów uniemożliwi powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Turawa w składzie co 
najmniej 6 osób,  przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z niniejszą procedurą (etapy od I do V); 
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9) w wyniku wyborów uzupełniających skład Młodzieżowej Rady Gminy Turawa uzupełnia się o brakującą 
liczbę kandydatów do jej maksymalnego składu, z uwzględnieniem zapisu pkt. 7 niniejszego etapu; 

10) liczba zgłaszanych kandydatów nie jest ograniczona; 

11) od wyników wyboru członków Młodzieżowej Rady Gminy Turawa nie przysługuje odwołanie.
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UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem Gminy Turawa do projektu pn.: „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!”
realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego konieczne jest
opracowanie nowego statutu Młodzieżowej Rady Gminy Turawa oraz przeprowadzenie wyborów w celu
wyłonienia członków Rady Młodzieżowej w Turawie.
Powołanie nowych członków Młodzieżowej Rady Gminy umożliwi młodemu pokoleniu w dalszym ciągu
uczestniczyć w rozwoju samorządności terytorialnej. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady
Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na
poziomie lokalnym. Dzięki jej powołaniu młodzież będzie mogła uczestniczyć w procesie podejmowania
decyzji dotyczących spraw z nią związanych. Młodzi mieszkańcy gminy Turawa będą mieli szansę
rozwijania umiejętności obywatelskich oraz zyskają przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i
godne ich uwagi. Młodzieżowa Rada Gminy będzie pełnić funkcję konsultacyjną, opiniując projekty decyzji
dotyczące tej grupy społecznej. Jej powołanie pozwoli także na systematyczne zbieranie opinii młodzieży z
gminy Turawa na temat ich potrzeb oraz optymalnych z ich punktu widzenia rozwiązań. Przyjęcie uchwały
pozwoli na upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, zwiększy ich aktywność społeczną oraz
zwiększy skuteczność działań prowadzonych przez Gminę na rzecz młodych mieszkańców Gminy Turawa.
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