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Wybory uzupełniające w okręgach: 

 Okręg nr 4 - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki    

w Bodzentynie 

 Okręg nr 5 - Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny 

Wilkowskiej w Świętej Katarzynie  

Jeśli:  

 Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić? 

 Masz dużo energii i chcesz działać na rzecz swoich 

rówieśników? 

 Chcesz nauczyć się zasad samorządności? 

 Planujesz zostać politykiem? 

 Po prostu jesteś ciekawy i zainteresowany nowym wyzwaniem? 

 Chcesz, aby Twoje CV było bogate? 

Zostań Radnym I kadencji 

Młodzieżowej Rady Miejskiej  

w Bodzentynie! (MRM) 

Dlaczego warto zostać Radnym? 

Masz istotny wpływ na to co się dzieje w Gminie poprzez: 

 wybieranie do organów Młodzieżowej Rady, 

 obradowanie i podejmowanie uchwał na sesjach MRM, 

 zgłaszanie postulatów i swoich inicjatyw, 

 składanie interpelacji w sprawach związanych z działalnością MRM, 

 obradowanie nad sprawami, które są społecznie pilne,  

 zgłaszanie władzom gminy pytań lub pomysłów dotyczących 

funkcjonowania MRM. 

Po co Młodzieżowa Rada Miejska? 

Jako Radni będziecie mogli: 

 Opiniować projekty uchwał Rady Miejskiej w Bodzentynie  

w szczególności te, które są istotne dla Was – Młodzieży. 

 Podejmować działania upowszechniające ideę samorządową wśród 

swoich rówieśników oraz zwiększać aktywność młodych ludzi. 

 Inspirować i koordynować inicjatywy waszych kolegów/koleżanek. 

 Informować o swoich pomysłach i doradzać Radzie Miejskiej  

w Bodzentynie. 

 Nawiązywać współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, 

których cele pokrywają się z Waszą działalnością. 

Co musisz zrobić, aby zostać Radnym? 

 Mieć chęci! 

 Musisz zamieszkiwać teren Miasta i Gminy Bodzentyn i być 

uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.  

 Zdobyć poparcie wśród swoich znajomych zbierając ich podpisy 

(im więcej tym lepiej!) na liście popierającej Twoją kandydaturę. 

 Listę przekazać Okręgowej Komisji Wyborczej do 14 listopada 

2017 r.  

 Zachęć swoich znajomych, aby przybyli na wybory                        

i zagłosowali właśnie na Ciebie! 
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Więcej informacji na stronie: 

http://www.bodzentyn.pl/index.php/mlodziezowa-rada-miejska 

oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie 

w BODZENTYNIE 


