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UCHWAŁA NR 2/2022 
KOMISJI WYBORCZEJ DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW RADNYCH MŁODZIEŻOWEGO SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO I KADENCJI 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego I kadencji. 

Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XLV/906/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. 
w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu (Dz. Urz. 
Woj. Wielk. z 2022 r., poz. 6970), uchwala się co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się Regulamin określający zasady wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego I kadencji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie powierza się Dyrektorowi Kancelarii Sejmiku. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Pichet 
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Załącznik 
 

 

Regulamin określający zasady wyboru 

Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji 

 

  

§ 1. 

Komisja Wyborcza 

 

1. Wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji (zwanych dalej 

„Radnymi”) dokonuje Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego I kadencji (zwana dalej „Komisją”).  

2. Komisja została powołana uchwałą Nr XLVI/924/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

24 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji. Skład Komisji opublikowany jest na 

stronie internetowej www.umww.pl w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

3. Zadania Komisji określone zostały w Statucie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLV/906/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 września 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

i nadania jego Statutu (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2022 r., poz. 6970), zwanego dalej „Statutem”. 

4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

5. O terminie i miejscu zwołania kolejnego posiedzenia Komisji decyduje Przewodniczący Komisji. 

6. Komisja do realizacji swoich zadań może zdecydować o powołaniu zespołów składających  

się z członków Komisji. 

7. Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z pracą Komisji.  

8. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia sporządza pracownik Kancelarii Sejmiku. 

Protokół zawiera w szczególności: datę, listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu oraz ustalenia 

Komisji. Protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji. 

9. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzi Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego (zwanego dalej „Urzędem”). 

 

§ 2. 

Procedura wyboru Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

 

1. Etap I – ogłoszenie naboru: 

1) Komisja Wyborcza ogłasza informację o naborze wniosków na Radnych na stronie internetowej 

www.umww.pl, w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa; 

2) do ogłoszenia o naborze wniosków załącza się niniejszy Regulamin oraz listę wszystkich wymaganych 

dokumentów wraz z formularzem zgłoszeniowym dla kandydata na Radnego. 

2. Etap II – zgłaszanie kandydatów na Radnych: 

1)   zgłaszania kandydatów dokonuje  się w terminie od 2 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku, a za 

dzień  wyboru, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu uznaje się termin 30 kwietnia 2023 r.; 

2) zgłaszanie kandydatów następuje poprzez przesłanie pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Kancelarii Sejmiku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, 

lub złożenie w Kancelarii Ogólnej Urzędu w zamkniętej kopercie (z dopiskiem na kopercie „Młodzieżowy 

Sejmik” oraz wskazaniem numeru okręgu wyborczego wg załącznika nr 1 do Statutu), dokumentów 
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wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 3-5 Statutu oraz samodzielnie napisanej pracy na temat Wielkopolska moich 

marzeń – Moja praca na rzecz Województwa Wielkopolskiego; 

3) praca pisemna, o której mowa w pkt. 2 zawierająca własnoręczny podpis powinna mieć charakter 

dowolnej formy literackiej o maksymalnej objętości do 4 tys. znaków ze spacjami; 

4) wymagane dokumenty powinny zawierać własnoręczny podpis kandydata na Radnego, a w przypadku 

kandydata niepełnoletniego również podpis rodzica lub opiekuna prawnego; 

5) o zachowaniu terminu wskazanego w pkt. 1 decyduje data stempla pocztowego lub data stempla 

potwierdzającego złożenie dokumentów w Kancelarii Ogólnej Urzędu; 

6) zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Etap III – ocena formalna zgłoszeń: 

1) komisja na pierwszym posiedzeniu zwołanym po zakończeniu naboru dokonuje formalnej weryfikacji  

zgłoszeń kandydatów; 

2) w przypadku braków formalnych zgłoszenia, Komisja niezwłocznie wzywa kandydata do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania (decyduje data stempla pocztowego lub 

data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu); 

3) w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, zgłoszenie nie będzie rozpatrywane. 

4. Etap IV – wybór Radnych:  

1) w procesie wyboru kandydat na Radnego może otrzymać maksymalną liczbę 50 punktów 

wg następujących kryteriów: 

a) wartość merytoryczna pracy – 0-20 punktów, 

b) dotychczasowa działalność i osiągnięcia wskazane w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do Statutu: 

 III.1. – doświadczenie w działalności na rzecz młodzieży w swoim mieście/gminie/powiecie – 0-5 

punktów; 

 III.2. – doświadczenie w innej działalności na rzecz młodzieży, w tym działalność w samorządzie 

uczniowskim, studenckim lub organizacji pozarządowej – 0-5 punktów; 

 III.3. – inne osiągnięcia – 0-5 punktów; 

 III.4. – powody, dla których kandydat ubiega się o mandat Radnego– 0-5 punktów; 

 III.5. – sprawa, którą kandydat szczególnie się interesuje i chciałby działać jako Radny – 0-5 

punktów 

c) udział w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie na szczeblu wojewódzkim lub krajowym – 0-5 

punktów – kandydat może zdobyć punkty w jednej z wymienionych kategorii: 

 zwycięstwo w olimpiadzie przedmiotowej szczebla ogólnopolskiego lub konkursie o charakterze 

ogólnopolskim – 5 punktów, 

 udział w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursie na szczeblu krajowym – 3 punkty, 

 finalista olimpiady lub konkursu o zasięgu wojewódzkim – 1 punkt; 

2) Komisja sporządza listę rankingową wszystkich kandydatów wraz ze wskazaniem liczby punktów 

uzyskanych przez poszczególne osoby; 

3) na podstawie listy rankingowej Komisja sporządza protokół z prowadzonego wyboru, w którym 

wskazuje kandydatów z największą liczbą punktów w danym okręgu (uwzględniając liczbę mandatów 

przypadającą w danym okręgu) oraz listę rezerwową dla każdego okręgu w maksymalnej liczbie 

5 kandydatów; 

4) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów z danego okręgu równej liczby punktów, 

o wyższym miejscu na liście decyduje losowanie; 

5) w przypadku braku kandydatów z danego okręgu w liczbie większej niż liczba mandatów, lista 

rezerwowa dla danego okręgu nie jest tworzona; 
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6) w przypadku braku kandydatów w liczbie co najmniej równej liczby mandatów w danym okręgu, 

Komisja przeprowadza wybory uzupełniające dla danego okręgu określając w drodze uchwały ich 

procedurę oraz termin; 

7) uchwała Komisji, o której mowa w pkt 6 podawana jest do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.umww.pl w zakładce Młodzieżowy Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego; 

8) jeżeli w wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających, liczba kandydatów jest mniejsza, niż 

liczba mandatów w danym okręgu, powtarza się procedurę wyborów uzupełniających zgodnie z pkt 6 

i 7;  

9) Komisja przekazuje Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego protokół wraz z listą 

wybranych Radnych oraz listą rezerwową z każdego okręgu wg ilości zdobytych punktów; 

10) po zatwierdzeniu listy Radnych przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

Komisja podaje wyniki naboru, w tym listę 39 wybranych Radnych, do publicznej wiadomości poprzez 

zamieszczenie ich na stronie internetowej: www.umww.pl w zakładce Młodzieżowy Sejmik 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

§ 3. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do naboru oznacza zaakceptowanie jego warunków oraz postanowień i dokumentów 

regulujących funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.  

2. Oficjalne komunikaty dotyczące naboru będą publikowane za pośrednictwem strony www.umww.pl 

w zakładce Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 

3. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komisja. 

4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.  

 

  

http://www.umww.pl/
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Uzasadnienie do uchwały Nr 2/2022 

Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego I kadencji 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 września 2022 r. podjął uchwałę nr XLV/906/22 
w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu. 
Zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wybór Radnych 
Młodzieżowego Sejmiku danej kadencji przeprowadza Komisja Wyborcza, której członkami są Radni 
Województwa Wielkopolskiego. 

Zgodnie z § 9 ust. 3 Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zasady wyboru 
Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego określane są każdorazowo przez Komisję 
Wyborczą. Zasady te, w tym informacja o sposobie punktacji, publikowane są wraz z ogłoszeniem o naborze 
wniosków. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 


