
 

                                                                                                        Załącznik do Uchwały nr 1583/20 

       Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 22 stycznia 2020r. 

 

 

STATUT 

MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU  

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zwany dalej Młodzieżowym Sejmikiem jest 

gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów 

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 2 

Młodzieżowy   Sejmik    jest    apartyjny    w   swoich  działaniach i nie  może angażować się  

w kampanie partii politycznych. 

 

§ 3 

Celem powołania Młodzieżowego Sejmiku jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi  w działania 

samorządu województwa, w tym kreowanie polityki regionalnej oraz podniesienie ich umiejętności 

społecznych, w szczególności dotyczących pracy w grupie, wyrażania i rozumienia różnych punktów 

widzenia, negocjowania, a także zdolności do uczestnictwa w procesach podejmowania decyzji. 

 

§ 4 

Radni Młodzieżowego Sejmiku działają społecznie.   

 

§ 5 

Zadania Młodzieżowego Sejmiku koncentrują się w szczególności na: 

1) współpracy z organami Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, polegającej 

na wymianie doświadczeń i opinii oraz konsultowaniu dokumentów i propozycji 

mających wpływ na politykę dotyczącą spraw młodzieży w Regionie; 

2) kooperacji z innymi ciałami i organizacjami młodzieżowymi, a także samorządami 

uczniowskimi i studenckimi z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie spraw 

dotyczących młodego pokolenia; 

3) promowaniu idei samorządności oraz wspieraniu aktywności społecznej i obywatelskiej 

młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego;  

4) wsparciu merytorycznym młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów z terenu 

województwa świętokrzyskiego. 

 

 



 

§ 6 

Młodzieżowy Sejmik działa w oparciu o niniejszy Statut oraz podjęte uchwały o charakterze 

wewnątrzorganizacyjnym.  

 

§ 7 

Obsługę organizacyjną działalności Młodzieżowego Sejmiku prowadzi Kancelaria Sejmiku Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego a opieką merytoryczną sprawuje Rzecznik 

Młodzieży Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

II. TRYB  WYŁONIENIA RADNYCH MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU 

 

§ 8 

1. W skład Młodzieżowego Sejmiku  wchodzi do 45 radnych, wybranych przez Kapitułę 

Młodzieżowego Sejmiku, w tym:  

1) do 20 radnych wyłonionych spośród przewodniczących młodzieżowych rad gmin, miast 

i powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego lub osób wyznaczonych    przez te 

rady,   

2) do 25 radnych wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na 

terenie województwa świętokrzyskiego: 

a) samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych;   

b) samorządy studenckie; 

c) organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz. 

  

2. Każdy podmiot może mieć tylko jednego przedstawiciela w Młodzieżowym Sejmiku. 

3. Nie można być jednocześnie przedstawicielem zgłoszonym przez więcej niż jeden podmiot.   

 

 

§ 9 

Radnym Młodzieżowego Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

1) mieści się w przedziale wiekowym od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia) do 24 

lat; 

2) posiada status ucznia lub studenta; 

3) zamieszkuje na terenie województwa świętokrzyskiego; 

4) jest  przedstawicielem jednego z  podmiotów wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1) i 2); 

5) wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowym Sejmiku (w przypadku 

osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny); 

6) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego oraz upublicznienie informacji wskazanych w formularzu 

zgłoszeniowym (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun 

prawny). 

 

 

 

  



§ 10 

Radnych Młodzieżowego Sejmiku wyłania się na okres kadencji, która trwa 2 lata, licząc 

od dnia zatwierdzenia listy radnych Młodzieżowego Sejmiku przez Zarząd Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 

§ 11 

1. Procedura wyłonienia radnych Młodzieżowego Sejmiku przeprowadzana jest w pięciu 

etapach. 

2. Etap I obejmuje utworzenie Kapituły Młodzieżowego Sejmiku:   

1) Skład Kapituły określa Młodzieżowy Sejmik spośród radnych najpóźniej na 

3 miesiące przed końcem kadencji; 

2) Kapituła liczy od 5 do 10 radnych Młodzieżowego Sejmiku; 

3) W skład Kapituły nie mogą wchodzić radni, którzy zamierzają ubiegać się  o mandat 

radnego Młodzieżowego  Sejmiku następnej kadencji; 

4) Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie składu Kapituły, Przewodniczący 

Młodzieżowego Sejmiku zwołuje jej pierwsze posiedzenie; 

5) Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły i dwóch 

sekretarzy.   

3. Etap II obejmuje ogłoszenie naboru kandydatów: 

1) Kancelaria Sejmiku w uzgodnieniu z Przewodniczącym Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro informację 

o rozpoczęciu procedury wyłonienia radnych Młodzieżowego Sejmiku i terminie 

zakończenia naboru; 

2) Do informacji załącza się wzór  „Formularza zgłoszeniowego dla kandydata na 

radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego”, stanowiący 

załączniki nr 1 do niniejszego Statutu; 

4. Etap III obejmuje zgłaszanie kandydatów na radnych:   

1) Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie, 

przed upływem terminu wyznaczonego w ogłoszeniu:  złożenie go w Kancelarii 

Sejmiku, pok. 201 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego 

lub przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

2) Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić dopisek 

„Młodzieżowy Sejmik”; 

3) O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego  

 decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu;    

4) Formularze zgłoszeniowe nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie 

zostaną rozpatrzone; 

5) Oceny formalnej nadesłanych i złożonych formularzy zgłoszeniowych dokonuje 

Kancelaria Sejmiku;  

 

6) Nabór uznaje się za zakończony w przypadku, gdy liczba zgłoszeń, które pozytywnie 

przeszły ocenę formalną wynosi nie mniej niż 30. W przeciwnym razie następuje 

http://www.swietokrzyskie.pro/


przedłużenie trwania naboru o taką samą liczbę dni, jaka przysługiwała kandydatom na 

zgłoszenie we wcześniej ogłoszonym naborze. Przedłużenie naboru wymaga 

uzgodnienia z Przewodniczącym Sejmiku oraz  opublikowania stosownej informacji na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 

www.swietokrzyskie.pro 

 

5. Etap IV obejmuje wybór radnych przez Kapitułę Młodzieżowego Sejmiku:  

1) Przed przystąpieniem do wyboru radnych, Kapituła określa liczbę mandatów 

w poszczególnych grupach, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 stosownie do ilości 

zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że łączna liczba radnych wybranych do Młodzieżowego 

Sejmiku nie może przekroczyć 45; 

2) Wyboru radnych Kapituła dokonuje w ramach poszczególnych grup przy użyciu kart 

do głosowania z imionami i nazwiskami odpowiednio przyporządkowanych 

kandydatów; 

3) Każdy członek Kapituły może oddać do 45 głosów na  kandydatów, zgodnie 

z podziałem mandatów w poszczególnych grupach; 

4) Oddanie głosu następuje jawnie poprzez postawienie znaku ,,x” na karcie do głosowania 

w kolumnie przy wytypowanym przez siebie kandydacie; 

5) Po dokonaniu wyboru głosujący przekazuje kartę do głosowania Przewodniczącemu 

Kapituły; 

6) Przewodniczący Kapituły wraz z sekretarzami Kapituły dokonują zliczenia głosów i 

przedstawiają wyniki głosowania w poszczególnych grupach;  

7) Mandaty uzyskują kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów w danej grupie; 

8) W przypadku równej liczby głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów do 

obsadzenia ostatniego mandatu w danej grupie, przeprowadza się głosowanie jawne 

poprzez podniesienie ręki, przy czym każdemu z członków Kapituły przysługuje jeden 

głos „za”; 

9) Zbiorcze wyniki głosowania stanowią podstawę do sporządzenia uchwały Kapituły w 

sprawie wyboru radnych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, 

która podlega przekazaniu Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego; 

10)  Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego 

Kapituły i sekretarzy Kapituły; 

11) W przypadkach spornych o trybie postępowania rozstrzyga Przewodniczący Kapituły, 

po zasięgnięciu opinii Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Świętokrzyskiego. 

6.  Etap V obejmuje zatwierdzenie listy radnych Młodzieżowego Sejmiku: 

1) Kancelaria Sejmiku sporządza listę radnych Młodzieżowego Sejmiku  i przedkłada 

Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do zatwierdzenia w drodze uchwały. 

2) Zatwierdzoną listę radnych Młodzieżowego Sejmiku doręcza się Przewodniczącemu 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i podaje do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej:  www.swietokrzyskie.pro. 

 7.  Obsługę    procedury     wyłonienia    radnych    prowadzi    Kancelaria  Sejmiku   Urzędu  

      Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.  

 

http://www.swietokrzyskie.pro/
http://www.swietokrzyskie.pro/


§ 12 

1. Utrata mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku następuje na skutek: 

1) rezygnacji z mandatu;  

2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot  zgłaszający, o którym mowa w § 8 Statutu; 

 

2. Utrata mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku może nastąpić poprzez odwołanie 

radnego w związku z: 

1) trzykrotną nieusprawiedliwioną nieobecnością na sesjach lub posiedzeniach komisji 

Młodzieżowego Sejmiku. Przez nieobecność nieusprawiedliwioną rozumie się brak 

informacji  przekazanej przez radnego drogą mailową lub telefoniczną przed sesją 

lub posiedzeniem komisji  odpowiednio do Przewodniczącego Młodzieżowego 

Sejmiku  lub przewodniczącego komisji;  

2) brakiem aktywności tj. brakiem udziału radnego w spotkaniach odbywających się 

za pośrednictwem portali społecznościowych, konferencjach organizowanych przez 

Młodzieżowy Sejmik, wydarzeniach oraz dyskusjach tematycznych prowadzonych 

w komisjach, brakiem informacji zwrotnej od radnego w istotnych kwestiach 

merytorycznych i organizacyjnych dot. Młodzieżowego Sejmiku. 

3. Utratę mandatu stwierdza Młodzieżowy Sejmik w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów na uzasadniony wniosek Komisji Przygotowawczej.  

4. O trybie uzupełnienia składu w trakcie kadencji decyduje Młodzieżowy Sejmik 

z zachowaniem postanowień  § 8 i  9 Statutu. 

5. Uchwały Młodzieżowego Sejmiku, o których mowa w ust. 3 i 4 podlegają przekazaniu 

Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego celem dokonania zmian w uchwale 

zatwierdzającej listę radnych Młodzieżowego Sejmiku. 

 

 

III. ORGANIZACJA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU 

 

§ 13 

1. Pierwszą sesję  w nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku 

poprzedniej kadencji w uzgodnieniu z Przewodniczącym Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego.  

2. Na pierwszej sesji radni Młodzieżowego Sejmiku składają ślubowanie i otrzymują 

nominację radnego Młodzieżowego Sejmiku. 

3. Przed przystąpieniem do głosowań tajnych Młodzieżowy Sejmik wybiera 3-osobową 

komisję skrutacyjną, której zadaniem jest przygotowanie kart do głosowania, podliczenie 

oddanych głosów  i ogłoszenie wyników. 

 

 

§ 14 

1. Młodzieżowy Sejmik wybiera przewodniczącego bezwzględną większością głosów  

w obecności co najmniej połowy składu Młodzieżowego Sejmiku, w głosowaniu tajnym. 

Do czasu wyboru przewodniczącego, pierwszą sesję otwiera i prowadzi najmłodszy 

wiekiem radny Młodzieżowego Sejmiku. 



2. Młodzieżowy Sejmik wybiera dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Młodzieżowego Sejmiku, 

w głosowaniu tajnym. 

3. Kandydata na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza może zgłosić 

każdy radny Młodzieżowego Sejmiku. Kandydat powinien posiadać pisemne poparcie co 

najmniej 5 radnych Młodzieżowego Sejmiku.  

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Młodzieżowego 

Sejmiku następuje na uzasadniony wniosek co najmniej ¼ jego składu w trybie właściwym 

dla wyboru.  

 

§ 15 

1. Do zadań Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku należy: 

1) reprezentowanie Młodzieżowego Sejmiku na zewnątrz; 

2) ustalanie terminów i tematyki sesji Młodzieżowego Sejmiku w uzgodnieniu  

z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego; 

3) zwoływanie sesji Młodzieżowego Sejmiku; 

4) prowadzenie sesji Młodzieżowego Sejmiku; 

5) czuwanie nad terminowością i prawidłowym przebiegiem prac Młodzieżowego 

Sejmiku. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku jego obowiązki 

wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.  

3. Do zadań sekretarza Młodzieżowego Sejmiku należy: 

1) liczenie głosów oddanych w głosowaniach jawnych; 

2) wprowadzanie przyjętych poprawek do treści uchwał, będących przedmiotem sesji 

Młodzieżowego Sejmiku; 

3) sporządzanie protokołu  z obrad Młodzieżowego Sejmiku.  

 

§ 16 

1. Młodzieżowy Sejmik pomocniczo w wykonywaniu zadań tworzy Komisję 

Przygotowawczą,  w skład której wchodzą: Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz 

sekretarz Młodzieżowego Sejmiku a także przewodniczący komisji tematycznych 

Młodzieżowego Sejmiku. Pracami Komisji Przygotowawczej kieruje Przewodniczący 

Młodzieżowego Sejmiku. 

2. Liczbę i nazwy komisji tematycznych, zakres  ich działania, liczebność oraz zasady 

powoływania członków, a także inne kwestie dotyczące ich funkcjonowania określa 

uchwała Młodzieżowego Sejmiku.  

3. Każdy radny Młodzieżowego Sejmiku jest zobowiązany uczestniczyć w pracach co 

najmniej jednej komisji.  

4. Pracami komisji tematycznej kieruje jej przewodniczący, wybrany przez komisję spośród 

jej członków, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  Do czasu wyboru 

przewodniczącego komisji, jej obrady prowadzi Przewodniczący Młodzieżowego 

Sejmiku. 



5. Do zadań każdej komisji tematycznej należy opracowywanie projektów uchwał 

dotyczących obszaru, który znajduje się w przedmiocie jej zainteresowania 

i przedstawianie ich podczas obrad Młodzieżowego Sejmiku. 

 

 

IV. ZASADY DZIAŁANIA MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU 

 

§ 17 

1. Młodzieżowy Sejmik pracuje na sesjach, odbywających się według potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Radni Młodzieżowego Sejmiku są powiadamiani drogą elektroniczną o dacie i miejscu 

planowanej sesji  na co najmniej 14 dni przed jej terminem. Przewodniczący 

Młodzieżowego Sejmiku przekazuje radnym porządek obrad wraz z projektami uchwał  na 

co najmniej 7 dni przed terminem sesji.  

3. O planowanej sesji Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku powiadamia również 

Przewodniczącego Sejmiku, Marszałka Województwa oraz Rzecznika Młodzieży 

Województwa Świętokrzyskiego, którzy mogą uczestniczyć w obradach z prawem 

zabierania głosu. 

4. Uchwały Młodzieżowego Sejmiku zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym w obecności co najmniej połowy składu Młodzieżowego Sejmiku, określonego 

uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, o której mowa w § 10 oraz § 12 ust. 5 

niniejszego Statutu. 

5. Głosowania tajne przeprowadza się w  przypadkach wskazanych w niniejszym Statucie.  

6. Młodzieżowy Sejmik może także podejmować opinie prezentujące stanowisko w danej 

sprawie oraz apele wzywające do podjęcia określonych działań. 

7. Uchwały, opinie i apele Młodzieżowego Sejmiku podpisuje prowadzący obrady. 

8. Szczegółową procedurę obrad sesji oraz posiedzeń komisji określa uchwała Młodzieżowego 

Sejmiku, która zawiera regulacje dotyczące przede wszystkim: składania wniosków o 

zmiany w porządku obrad oraz poprawek do procedowanych  uchwał, trybu zabierania głosu 

przez radnych Młodzieżowego Sejmiku oraz gości, składania i głosowania wniosków 

formalnych itp.  

  

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

§ 18 

Niniejszy Statut może być zmieniany w trakcie trwania kadencji, po zasięgnięciu opinii Młodzieżowego 

Sejmiku lub na jego wniosek, w trybie przewidzianym dla jego nadania. 

 

 

 § 19 

Wszelkie wątpliwości w stosowaniu przepisów Statutu rozstrzyga Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego.  

 

§ 20 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


