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Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin – 
materiały pomocnicze 

(przyg. A. Kulińska – Biuro Rady Miasta) 

 

 

 

W 2019 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin zostały zarządzone na dzień  
 
 
 

 
 

30 września 2019 r. 
(poniedziałek) 
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Zarządzenie nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 

Wyciąg ze Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin (tekst ujednolicony) 

 
Rozdział VII 

Wybór Rady 

 

§ 38. Do rady może kandydować osoba, która uczęszcza do szkoły (zespołu szkół) w Lublinie, wymienionych w 

załączniku do niniejszego Statutu. Do rady nie może kandydować uczeń zawieszony w prawach ucznia lub skazany 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

 
§ 39. Wybory do Rady są powszechne, bezpośrednie, równe, tajne oraz większościowe. 

 
§ 40. 1. Tworzy się okręgi wyborcze, którymi są szkoły (zespoły szkół) określone w załączniku do niniejszego 

Statutu. 

2. W okręgu wyborczym wybiera się 1 lub 2 radnych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin zgodnie 

z załącznikiem do niniejszego Statutu. 

 
§ 41. 1. Wybory do Rady zarządza Prezydent Miasta Lublin w terminie do 1 września każdego roku. 

2. W zarządzeniu o wyborach do Rady Prezydent określa termin wyborów - nie później niż do 30 września 

danego roku, kalendarz wyborczy oraz wzory druków związanych z wyborami. 

 

 

§ 42. 1. W każdym okręgu wyborczym Prezydent Miasta Lublin powołuje w terminie określonym w kalendarzu 

wyborczym komisję wyborczą. 

2. Członków komisji zgłaszają samorządy szkół (zespołów szkół) spośród uczniów tych szkół (zespołów szkół), 

spełniających warunki określone w § 38. 

3. W szkołach liczących do 149 uczniów komisja liczy od 3 do 5 członków. W szkołach liczących powyżej 150 

uczniów komisja liczy od 5 do 9 członków. 

 

§ 43. 1. Kandydatów na radnych zgłaszają uczniowie danej szkoły (zespołu szkół) w liczbie: 

1)  co najmniej 10 w szkołach liczących do 149 uczniów; 

2)  co najmniej 20 w szkołach liczących od 150 do 299 uczniów; 

3)  co najmniej 30 w szkołach liczących od 300 do 499 uczniów; 

4)  co najmniej 40 w szkołach liczących od 500 do 999 uczniów; 

5)  co najmniej 60 w szkołach liczących powyżej 1000 uczniów. 

Zgłoszenia należy dokonać na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie, w formie 

i terminie określonymi w zarządzeniu Prezydenta Miasta o wyborach do Rady. 

2.  Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmują komisje wyborcze. 

3. Komisje wyborcze sporządzają listy kandydatów na podstawie dokonanych zgłoszeń i podają je do publicznej 

wiadomości na terenie swojej szkoły (zespołu szkół) w formie i terminie określonymi w zarządzeniu Prezydenta 

Miasta o wyborach do Rady. 

4.  Kandydat na radnego może zgłosić na piśmie do swojej komisji wyborczej, najpóźniej w dniu wyborów, 

męża zaufania, który ma prawo obserwować przebieg głosowania oraz liczenie głosów przez komisję. 

 

§ 43a. Jeżeli w okręgu wyborczym, na liście kandydatów sporządzonej przez komisję wyborczą, liczba 

kandydatów jest równa liczbie mandatów w danym okręgu lub od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, 

a za wybranych na członków Rady uznaje się kandydatów wpisanych na listę kandydatów. 

 

§ 44. Lokale wyborcze i ich urządzenie, sporządzenie druków określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta o 

wyborach do Rady oraz obsługę techniczną komisji wyborczych zapewniają dyrektorzy szkół (zespołów szkół). 
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§ 45. 1. Głosujący otrzymują od komisji wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną pieczątką szkoły 

(zespołu szkół) stanowiącej okręg wyborczy. 

2.  Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania. 

3. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak „X”. Inny sposób 

głosowania czyni głos nieważnym. 
 

§ 46. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja przystępuje do obliczania jego wyników. 

2. Z przeprowadzonego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół według wzoru określonego 

zarządzeniem Prezydenta Miasta. 

3. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji wyborczej. Komisja podaje wyniki głosowania 

do wiadomości wyborcom poprzez wywieszenie kopii protokołu do publicznej wiadomości w miejscu powszechnie 

przyjętym w danej szkole (zespole szkół). 

4. Oryginał protokołu wraz z kartami do głosowania przekazuje się Prezydentowi Miasta w ciągu 3 dni od dnia 

wyborów. 
 

§ 47. 1. Mandat radnego uzyskują osoby, które otrzymały największą liczbę głosów. 

2. W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej liczby głosów, komisja wyborcza 

przeprowadza niezwłocznie losowanie, w celu wskazania osób, które obejmą mandat radnego. Przeprowadzenie 

losowania komisja wyborcza odnotowuje w protokole. 

3.  Zbiorczy wynik wyborów do Rady ogłasza niezwłocznie Prezydent Miasta zarządzeniem po uprzednim 

rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych. 
 

§ 48. 1. Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników zgłasza się Prezydentowi Miasta w 

ciągu 3 dni od daty ogłoszenia wyników głosowania przez komisję wyborczą. 

2. Prezydent Miasta rozpatruje protest w ciągu 7 dni i niezwłocznie zawiadamia wnoszącego protest o wyniku 

jego rozpatrzenia. 

3. Prezydent Miasta może, w uzasadnionym przypadku, zarządzeniem unieważnić wybory i zarządzić 

przeprowadzenie ponownych wyborów określając w tym celu odpowiedni kalendarz wyborczy. 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, najpóźniej na 5 miesięcy przed końcem kadencji, Prezydent 

Miasta w drodze zarządzenia powołuje na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał 

kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje 

losowanie przeprowadzone przez komisję wyborczą powołaną do przeprowadzenia wyborów do rady danej 

kadencji.  
 

§ 48a. 1. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci z listy, w okręgu w którym stwierdzono wygaśnięcie mandatu, 

utracili prawo wybieralności oraz w okręgach, w których nie przeprowadzono wyborów w zwykłym trybie, 

Prezydent Miasta Lublin może zarządzić wybory uzupełniające. 

2. Wybory uzupełniające Prezydent zarządza na dzień przypadający nie później niż na 5 miesięcy przed końcem 

kadencji. 

3. W zarządzeniu Prezydent Miasta Lublin określa datę wyborów, kalendarz wyborczy, wzory druków 

związanych z wyborami oraz okręgi objęte wyborami uzupełniającymi. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 49. Przewodniczący Rady Miasta Lublin zwołuje I sesję Rady w ciągu 14 dni od ogłoszenia przez Prezydenta 

Miasta zbiorczych wyników wyborów do Rady z zachowaniem terminu określonego w § 22 

ust. 2 Statutu, przygotowuje porządek obrad i prowadzi je do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. 
 

§ 50. Radny może wykonywać swoje czynności po złożeniu na I sesji ślubowania następującej treści: „Ślubuję 

jako radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin pracować dla dobra i pomyślności młodzieży i miasta Lublina, 

działać zawsze zgodnie z prawem, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy 

oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Rady”. Po odczytaniu treści ślubowania, wywołani kolejno radni 

wypowiadają słowo „ślubuję”, po którym mogą dodać słowa „tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na I sesji 

składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.       
 

§ 51. W sprawach nie objętych Statutem Rady, Rada decyduje odrębnymi uchwałami podejmowanymi 

w zwykłym trybie. 
 

§ 52. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania. Młodzieżowa Rada Miasta Lublin może 

wnioskować o dokonanie zmian w Statucie. 

.
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Załącznik  

do uchwały nr 308/VIII/2019 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 1 lipca 2019 r. 

 

 

Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 

 

Wykaz szkół (zespołów szkół) miasta Lublin stanowiących okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 

Lp. Nazwa szkoły Adres szkoły 
Liczba 

radnych 

Nr 

okręgu 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica al. Racławickie 26, 20-043 Lublin 1 1 

2. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego ul. Ogrodowa 16, 20-075 Lublin 1 2 

3. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej Pl. Wolności 4, 20-005 Lublin 1 3 

4. IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin 1 4 

5. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin 1 5 

6. VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja ul. A. Mickiewicza 36, 20-466 Lublin 1 6 

7. VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin 1 7 

8. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej ul. Słowicza 5, 20-336 Lublin 1 8 

9. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. A. Struga 6, 20-709 Lublin 1 9 

10. XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki ul. Ks. M. Słowikowskiego 6, 20-124 Lublin 1 10 

11. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. J. Poniatowskiego 5, 20-011 Lublin 1 11 

12. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru ul. Biedronki 13, 20-543 Lublin 1 12 

13. XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin 1 13 

14. XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego ul. Wajdeloty 12, 20-604 Lublin 1 14 

15. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego ul. Symfoniczna 1, 20-853 Lublin 1 15 

16. Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego ul. B. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin 1 16 

17. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi al. Długosza 8A, 20-054 Lublin 1 17 

18. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Czapskiego ul. Pogodna 52A, 20-337 Lublin 1 18 

19. Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kazimierza Gostyńskiego Dr. Męcz. Majdanka 27, 20-325 Lublin 1 19 

20. Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Guzmana ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin 1 20 

21. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin 1 21 

22. Liceum Ogólnokształcące Akademia Umiejętności ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 1 22 

23. Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego Al. Racławickie 17, 20-059 Lublin 1 23 

24. Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego 
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin 1 24 

25. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji 
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26. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I ul. Krochmalna 29, 20-401 Lublin 1 25 

27. Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska  47, 20-102 Lublin 1 26 

28. Technikum TEB Edukacja ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin 1 27 

29. Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Stowarzyszenia „Szansa” 
ul. Kapucyńska 1A, 20-009 Lublin 1 

28 

30. Niepubliczne Technikum Leśne 

31. Technikum „LIDER” w Lublinie 
ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin 1 29 

32. Liceum Ogólnokształcące „LIDER” 

33. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. J. Kilińskiego, Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia 
ul. F. Chopina 28, 20-023 Lublin 1 30 

34. Rzemieślnicze Technikum Wielozawodowe im. Jana Kilińskiego 

35. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin 1 31 

36. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Przyjaźni 12, 20-314 Lublin 1 32 

37. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich ul. K. Tumidajskiego 6A, 20-247 Lublin 1 33 

38. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Rzeckiego 10, 20-637 Lublin 1 34 

39. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego al. Racławickie 5, 20-059 Lublin 2 35 

40. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin 1 36 

41. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga al. Racławickie 7A, 20-059 Lublin 2 37 

42. Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów ul. Bernardyńska 14, 20-109 Lublin 2 38 

43. Zespół Szkół Elektronicznych ul. Wojciechowska 38, 20-704 Lublin 2 39 

44. Zespół Szkół Energetycznych im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego ul. Długa 6, 20-346 Lublin 1 40 

45. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki ul. Zemborzycka 82, 20-445 Lublin 1 41 

46. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego ul. Podwale 11, 20-117 Lublin 2 42 

47. Zespół Szkół nr 5 ul. J. Elsnera 5, 20-854 Lublin 2 43 

48. Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. St. Reymonta ul. Lwowska 11, 20-128 Lublin 1 44 

49. Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego al. J. Długosza 10A, 20-054 Lublin 1 45 

50. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin 1 46 

51. Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
ul. Królewska 15, 20-109 Lublin 1 47 

52. Branżowa Szkoła I stopnia Przyzakładowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego 

53. Zespół Szkół Plastycznych ul. Muzyczna 10A, 20-620 Lublin 1 48 

54. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Lipińskiego ul. Muzyczna 10, 20-620 Lublin 1 49 

  Razem liczba radnych: 55  
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KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 30 września 2019 r. 
 

Data 
wykonania 
czynności 

wyborczych 

Liczba dni 
przed 

terminem 
wyborów 

Zadanie do wykonania 
Odpowie-
dzialni za  
realizację 

Podstawa 
prawna 

do 

12.09.2019 r. 

(czwartek) 

18 dni 

Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych. 

 12 września 2019 r. (czwartek) upływa termin zgłaszania i przekazywania 
zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych do Biura Rady Miasta, 

 członków komisji zgłaszają samorządy szkół spośród uczniów, którzy nie są 
zawieszeni w prawach ucznia lub skazani prawomocnym wyrokiem sądu, 

 w szkołach liczących do 149 uczniów komisja liczy od 3 do 5 członków. 
W szkołach liczących powyżej 150 uczniów komisja liczy od 5 do 9 
członków. 

 członek komisji wyborczej nie może kandydować jednocześnie na radnego 
MRML; 

 kandydaci na członków komisji przekazują swoje zgłoszenia na druku 
stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta, 

 

Przekazanie zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych do 
Prezydenta Miasta Lublin. 

 każda szkoła ma obowiązek zgłosić komisję wyborczą - niezależnie od faktu, 
czy w szkole zgłoszą się kandydaci na radnych, 

 samorząd uczniowski przekazuje oryginały zgłoszeń na członków komisji 
wyborczej do Urzędu Miasta (Biuro Rady Miasta, Ratusz, II p., pok. 22) 

 termin upływa do 12 września 2019 r.(czwartek)!!! 

 

Samorządy 
szkół 

Statut MRML 

§ 38  

§ 42 ust. 2 i 3 
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do 

18.09.2019 r. 

(środa) 

12 dni 

Powołanie komisji wyborczych 

Najpóźniej do 18 września 2019 r., Prezydent Miasta wydaje zarządzenie, w którym 
powołuje komisje wyborcze. 

Zarządzenie zostanie opublikowane w biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłane 
do szkół drogą mailową. 

Prezydent 
Miasta 
Lublin 

Statut MRML 

§ 42 ust 1 

do 

19.09.2019 r. 

(czwartek) 

11 dni 

Ukonstytuowanie się komisji wyborczych. 

 do 19 września 2019 r. komisja odbywa posiedzenie, na którym: 
 wybiera przewodniczącego, 
 ustala dyżury, podczas których będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów 

na radnych 

 z tego posiedzenia komisja sporządza protokół na druku stanowiącym 
załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta 

 

Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły informacji o możliwości 
zgłaszania kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i dyżurach komisji 
wyborczych 

 do 19 września 2019 r. komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości na 
terenie szkoły informację o możliwości zgłaszania kandydatów na radnych 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz o dyżurach komisji wyborczych, 

 poprzez podanie do publicznej wiadomości rozumie się ogłoszenie na tablicy 
ogłoszeń w szkole oraz ewentualnie w serwisach elektronicznych szkoły 

 

Komisje 
wyborcze 

Zarządzenie 
Prezydenta 
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do 

20.09.2019 r. 

(piątek) 

10 dni 

Zgłaszanie kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 do 20 września 2019 r.– do końca dnia - komisja wyborcza przyjmuje zgłoszenia 
kandydatów na radnych MRML, 

 liczba kandydatów na radnych, którzy zgłoszą się w danej szkole jest dowolna;  

 zgłoszenia kandydat na radnego dokonuje na druku stanowiącym załącznik 
nr 4 do Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta; 

 każdy kandydat musi zebrać odpowiednią liczbę osób popierających jego 
kandydaturę – zgodnie z § 43 ust. 1 (np. w szkole liczącej 98 uczniów osób 
popierających musi być co najmniej 10, w szkole liczącej 257 uczniów – 20); 

 listę osób popierających kandydata w wyborach do Młodzieżowej Rady 
Miasta Lublin sporządza się na druku stanowiącym załącznik nr 5 do 
Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta, 

 

Komisje 
wyborcze 

Statut MRML 

§ 43 ust. 1 i 2 
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do 

23.09.2019 r. 

(poniedziałek) 

7 dni 

Sporządzenie listy kandydatów na radnych dla poszczególnych okręgów oraz 
opracowanie informacji o kandydatach w formie obwieszczenia 

 do 23 września 2019 r. komisja wyborcza sporządza listę kandydatów na 
radnych na podstawie dokonanych zgłoszeń, 

 listę kandydatów komisje sporządzają na druku stanowiącym załącznik nr 6 
do Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta, 

 listę kandydatów komisja podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
na tablicy ogłoszeń w szkole oraz ew. w serwisach elektronicznych szkoły,  

 Kandydat na radnego może zgłosić na piśmie do swojej komisji wyborczej, 
najpóźniej w dniu wyborów, męża zaufania, który ma prawo obserwować 
przebieg głosowania oraz liczenie głosów przez komisję. 

 zgłoszenie męża zaufania kandydat na radnego sporządza na druku 
stanowiącym załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta; 

 

Jeżeli w okręgu wyborczym, na liście kandydatów sporządzonej przez komisję 
wyborczą, liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów w danym okręgu lub 
jest od niej mniejsza, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na 
członków Rady uznaje się kandydatów wpisanych na listę kandydatów. 

 

Komisje 
wyborcze 

Statut MRML 

§ 43 ust. 3 i 4 
§ 43a 

do 

23.09.2019 r. 

(poniedziałek) 

7 dni 

Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły informacji o kandydatach 

 do 23 września 2019 r. komisje podają do publicznej wiadomości informację o 
zgłoszonych kandydatach poprzez wywieszenie listy kandydatów na tablicy 
ogłoszeń w szkole oraz ewentualnie jej publikację w serwisach elektronicznych 
szkoły. 

Komisje 
wyborcze 

 

do 

26.09.2019 r. 

(czwartek) 

4 dni 

Sporządzenie wykazu uczniów szkoły 

do 26 września 2019 r. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do sporządzenia wykazu 
uczniów szkoły, który stanowić będzie spis wyborców, 

Dyrektorzy 
szkół 

Statut MRML 

§ 44 
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do 

26.09.2019 r. 

(czwartek) 

4 dni 

Druk kart do głosowania 

 do 26 września 2019 r. Dyrektorzy szkół zarządzają druk kart do głosowania 

 wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 
60/8/2019 Prezydenta Miasta  

 karty mogą mieć zmniejszony format, np. do formatu A6, A5, ale muszą być 
IDENTYCZNE ze wzorem zawartym w zarządzeniu 

 karty przed powieleniem można wypełnić elektronicznie lub ręcznie; 

 kandydaci powinni zostać uszeregowani alfabetycznie 

 na kartach obowiązkowo musi znaleźć się pieczęć szkoły! 

Dyrektorzy 
szkół 

Statut MRML 

§ 44 

do 

27.09.2019 r. 

(piątek) 

3 dni 

Zapewnienie środków technicznych niezbędnych do przeprowadzenia 
wyborów 

 do 27 września 2019 r. Dyrektorzy szkół zapewniają komisjom wyborczym środki 
techniczne niezbędne do przeprowadzenia wyborów 

Dyrektorzy 
szkół 

Statut MRML 

§ 44 

do 

27.09.2019 r. 

(piątek) 

3 dni 

Dostarczenie wykazów uczniów, kart do głosowania oraz materiałów 
wyborczych komisjom wyborczym 

 do 27 września 2019 r. Dyrektorzy szkół dostarczają komisjom wyborczym 
wykazy uczniów, karty do głosowania oraz materiały wyborcze 

Dyrektorzy 
szkół 

Statut MRML 

§ 44 

30.09.2019 r. 

godzina 9.00 – 
15.00 

(poniedziałek) 

- 

Głosowanie 

 w dniu 30 września 2019 r. zostaje przeprowadzone głosowanie  

 głosujący otrzymują od komisji wyborczej kartę do głosowania ostemplowaną 
pieczątką szkoły, 

 głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania, 

 głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera znak 
„X”. Inny sposób głosowania czyni głos nieważnym! 

 głosowanie musi zostać przeprowadzone w godzinach od 9 do 15 – zmiana 
lub skrócenie czasu głosowania jest niedozwolone! 

Komisje 
wyborcze 

Statut MRML 

§ 45 
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30.09.2019 r. 

(poniedziałek) 
- 

Ustalenie wyników wyborów 

1. w przypadku NIE przeprowadzenia głosowania: 

 w okręgach, w których zgodnie z § 43a nie przeprowadzono głosowania komisja 
sporządza protokół ustalenia wyników wyborów w przypadku nie 
przeprowadzenia głosowania 

 protokół z ustalenia wyników wyborów komisja sporządza na druku 
stanowiącym załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta 
Miasta 

 

2. w przypadku przeprowadzenia głosowania: 

 w okręgu, w którym przeprowadzono głosowanie, komisja przystępuje 
do obliczania wyników niezwłocznie po zakończeniu głosowania, czyli 
najwcześniej o godz. 15.01 , 

 z przeprowadzonego głosowania komisja wyborcza sporządza protokół 
z ustalenia wyników wyborów, 

 protokół komisja sporządza na druku stanowiącym załącznik nr 9 do 
Zarządzenia nr 60/8/2019 Prezydenta Miasta 

 komisja podaje wyniki wyborów do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie 
protokołu na tablicy ogłoszeń w szkole oraz ewentualnie jego publikację 
w serwisach elektronicznych szkoły 

 ogłoszeniu podlega zarówno protokół z ustalenia wyników wyborów 
z przeprowadzonego głosowania, jak i protokół ustalenia wyników wyborów 
w przypadku nie przeprowadzenia głosowania. 

Komisje 
wyborcze 

Statut MRML 

§ 46 i 47 
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do 

3.10.2019 

(czwartek) 

- 

Przekazanie protokołów z ustalenia wyników wyborów z przeprowadzonego 
głosowania, albo protokołu ustalenia wyników wyborów w przypadku nie 
przeprowadzenia głosowania. 

 najpóźniej do 3 października (czwartek) do Urzędu Miasta (Biuro Rady Miasta, 
Ratusz, II p., pok. 22) należy przekazać: 

o protokół z ustalenia wyników wyborów z przeprowadzonego głosowania wraz 
z kartami do głosowania 

o lub protokół ustalenia wyników wyborów w przypadku nie przeprowadzenia 
głosowania 

 wraz z protokołem należy dostarczyć „ankietę radnego” i zdjęcie do legitymacji 
radnego (dowolne zdjęcie „legitymacyjne”) 

 

Komisje 
wyborcze 

Statut MRML 

§ 46 ust. 4 

 

Ogłoszenie wyników i pierwsza sesja MRML 

§ 47 statutu MRML: 

3. Zbiorczy wynik wyborów do Rady ogłasza niezwłocznie Prezydent Miasta zarządzeniem po uprzednim rozpatrzeniu ewentualnych 
protestów wyborczych. 
 

§ 49 statutu MRML: 

Przewodniczący Rady Miasta Lublin zwołuje I sesję Rady w ciągu 14 dni od ogłoszenia przez Prezydenta Miasta zbiorczych wyników 
wyborów do Rady z zachowaniem terminu określonego w § 22 ust. 2 Statutu, przygotowuje porządek obrad i prowadzi je do czasu wyboru 
Przewodniczącego Rady.  
 

Do Biura Rady Miasta komisja wyborcza przekazuje wyłącznie: 

 zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczej,  

 karty do głosowania oraz protokół z ustalenia wyników wyborów. 

Pozostałe dokumenty komisja wyborcza przechowuje w szkole. 

Wszystkie druki dostępne są na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin - Młodzieżowa Rada Miasta Lublin / Wybory 2019 


