Wybory - masz prawo głosu !
Wybory wymyślono po to, aby uniknąć chaosu organizacyjnego.
Wybory zorganizujemy po wakacjach – uczniowie są wtedy wypoczęci i
bardziej chętni do działania. Wykorzystajcie to.

Ordynacja wyborcza
Zasady
Wybory demokratyczne powinny być:
·
powszechne, tzn. każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu,
·
równe, tzn. każdy uczeń ma jeden głos,
·
bezpośrednie, tzn. każdy głosuje osobiście,
·
tajne, tzn. wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów
zapewniają tajność aktu głosowania,
·
większościowe, tzn. wybory wygrywa kandydat (lub kandydaci
z jednej listy wyborczej), który otrzymał najwięcej głosów.

przewodnik dla
…każdego ucznia, który chce zmieniać lokalną rzeczywistość.

Masz prawo!
Chcemy pokazać Tobie i innym młodym ludziom,
w jaki sposób korzystać ze swojego prawa
do działania w społeczności lokalnej.

Kampania wyborcza
Co jest niezbędne do przeprowadzenia kampanii wyborczej?
Elementy składowe dobrej kampanii wyborczej:
·
wyborcy, którzy wiedzą, po co jest MRG, i po co jest im radny,
·
kandydaci, którzy wiedzą co chcą robić i jak to przekazać innym,
·
kampania wyborcza, oparta na dobrych pomysłach
·
ordynacja wyborcza jasno określająca zasady kampanii.

Ja - radnym?
Radny MRG czyli kto? Radny to taka osoba, która świadomie obserwuje
rzeczywistość, w której żyje. Podejmuje wyzwania i stara się ulepszać otoczenie,
w którym żyje. Radny nie pracuje sam.
Radny inicjuje współpracę, zachęca i angażuje innych do działania.
Rolą lidera grupy nie jest wydawanie poleceń, ale aktywizowanie i
motywowanie innych do wspólnej pracy.

Więcej na stronie internetowej zukowo.pl zakładka MRG

Czym jest MRG?
Ty, Twoje koleżanki i koledzy mieszkający na terenie gminy Żukowo – wszyscy
możecie wpływać na lokalne życie – niezależnie od tego, czy zostaliście
radnymi MRG, czy po prostu macie ciekawe pomysły do zrealizowania.
Nie musisz być radnym MRG, aby działać.
Zadaniem radnych MRG, jest reprezentowanie i włączanie w działanie jak
największej liczby uczniów.
MRG to grupa młodzieży, która współpracuje z dorosłymi radnymi miasta
Głównymi bohaterami MRG jesteście Wy. Korzystajcie jednak z pomocy
koordynatorów, posiłkujcie się ich wiedzą i doświadczeniem. Samorząd nie
będzie sprawnie funkcjonował bez wsparcia Burmistrza i Rady Miejskiej.
Realizujcie też własne pomysły.
Przekonujcie dorosłych, że Wasze pomysły są równie wartościowe.
Burmistrz i Rada Miejska są waszymi sojusznikami – wykorzystajcie to.

MRG a prawo
USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Art. 5b.
1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei
samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
2. Rada miejska na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę
na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
3. Rada miejska, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut
określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.
Poza Ustawą o samorządzie gminnym prawa obywateli regulowane są także
przez akt prawny wobec niej nadrzędny – Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej. Konstytucja zapewnia m.in. prawo do informacji, swobody myśli i
przekonań, swobodnego zrzeszania się i wiele innych. Przysługują one zawsze,
nawet gdy nie są wprost wpisane do statutu MRG.
LISTA KOORDYNATORÓW:
1. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie,
Dorota Kuncer, sp1banino@poczta.onet.pl, 58 681-89-20
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie,
Katarzyna Gruchała, spborkowo@wp.pl, tel. 58 681-82-08
3. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chwaszczynie,
Agnieszka Pawłowska, zschwaszczyno@poczta.wp.pl, 58 552-80-10
4. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie,
Aleksandra Zahorska, lezno.szkola@neostrada.pl, 58 681-86-94
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Trepczyka w Miszewie,
Gabriela Wysocka, spmiszewo@poczta.onet.pl, tel. 58 681-89-96
6. Szkoła Podstawowa im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie,
Elwira Lewandowska, spniestepowo@wp.pl, 58 681-88-09
7. Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie,
Katarzyna Jaskulska, sppepowo@wp.pl, 58 681-87-91

Statut. Co i jak?
Statut MRG nadawany jest przez dorosłą radę miasta. Opisane są w nim cele
i zadania MRG, organizacja pracy czy zasady przeprowadzania wyborów.

Cele MRG
Celem działania MRG jest:
1)
upowszechnienie idei samorządowej,
2)
współpraca z organami samorządu lokalnego,
3)
zwiększenie aktywności młodzieży,
4)
kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej,
5)
promowanie idei społeczeństwa demokratycznego.

Zadania MRG
MRG realizuje swoje cele poprzez:
1)
opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy
istotne dla środowiska młodych,
2)
postulowanie do władz miasta w sprawach dotyczących młodzieży,
3)
inicjowanie działań dotyczących młodzieży,
4)
podejmowanie działań propagujących cele Rady, szczególnie
w zakresie upowszechniania idei samorządowej,
5)
inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodzieży,
6)
prowadzenie działalności informacyjno – doradczej,
7)
nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi
organizacjami, których cele pokrywają się z celami Rady,
8)
cykliczne spotkania informacyjne z Burmistrzem Gminy Żukowo
oraz radnymi Rady Miejskiej.

8. Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni,
Renata Miłosz, zsp@hot.pl, 58 681-80-21
9. Szkoła Podstawowa im. ks. dr. Stanisława Sychowskiego w Skrzeszewie,
Irena Czaja, skrzeszewo@wp.pl, 58 681-88-24
10. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie,
Hanna Gruba, spzukowo.adm@onet.eu, tel. 58 681-87-62
11. Parafialna Szkoła Podstawowa im. Franciszka z Asyżu w Żukowie,
Kinga Kołecka-Konkol, pspzukowo@gmail.com, tel. 58 681-71-72
12. Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie,
Joanna Kobylińska-Domżał, gim2@zukowo.pl, 58 681-70-50
13. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie,
Patryk Landowski, zsziozukowo@wp.pl, 58 681-85-12
Urząd Gminy Żukowo, ugzukowo@zukowo.pl, tel. 58 685-83-08, zukowo.pl zakładka MRG
Więcej informacji o inicjatywach obywatelskich młodzieży na stronie Fundacji Civis Polonus

civispolonus.org.pl

