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w pazdzierniku 2021 roku upfywa kadencja cz^sci sktadu radnych
Mtodziezowego Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego, ktory powotany zosta^ przez
Zarzqd Wojewodztwa Slqskiego. Ideq Mtodziezowego Sejmiku jest stworzenie
dorastajqcym pokoleniom mozliwosci rzeczywistego udziafu w procesie
podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym, a takze ksztattowanie
obywatelskich postaw oraz umiej?tnosci spotecznych, umozliwiajqcych im udziaf
w szeroko rozumianym zyciu publicznym.

Zgodnie z przyj?tym Regulaminem MSWS co roku przeprowadzane sq wybory
uzupe^niajqce i w miejsce radnych, konczqcych kadencj?, wybrani zostajq nowi.
W tym roku wybory uzupetniajqce przeprowadzone zostanq 11 pazdziernika
2021 roku, a nowo wybrani radni swojq kadencj? rozpocznq 18 pazdziernika
2021 roku.

Ze wzgl^du na wejscie w zycie 23 czerwca 2021 roku Ustawy z dnia 20 kwietnia
2021 roku o zmianie ustawy o samorzqdzie gminnym, ustawy o samorzqdzie
powiatowym, ustawy o samorzqdzie wojewodztwa oraz ustawy o dziatalnoscj
pozytku publicznego i o wolontariacie, kadencja Mtodziezowego Sejmiku
Wojewodztwa Slqskiego zakohczy si? 23 grudnia 2021 r.
Aby zapewnic mozliwie najszerszq reprezentacj? m^odziezy z obszaru catego
wojewodztwa, radni wybierani b?dq sposrod kandydatow zg+oszonych przez:
mtodziezowe rady gmin i miast, dziatajqce na podstawie art. 5b Ustawy
o samorzgdzie gminnym, mtodziezowe rady powiatow, dziatajace na podstawie
uchwaty rady powiatu oraz gremia konsultacyjne, dzia^ajqce w charakterze
mlodziezowej rady i uznane przez samorzqd powiatu, z ktorych kazda maze
zgtosic cztery kandydatury, w tym jednego kandydata podstawowego i trzech
rezerwowych.
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0 mandat radnego mogq ubiegac si^ mtodzi ludzie, ktorzy: posiadajq status ucznia lub studenta, majq
ukonczone 15 lat, a nie przekroczyli 24 roku zycia i zamieszkujq na terenie wojewodztwa slqskiego, w tym
takze radni mtodziezowego sejmiku, ktorym konczy si? kadencj'a.
Dla przedstawicieli mtodziezowych rad do obj^cia b^dzie tqcznie 25 mandatow.
Dla przedstawicieli samorz^dow studenckich przewidziano 5 mandatow,
Dla osob indywidualnych wybory odb^dq si? tylko w 4 okr^gach, w ktorych do obsadzenia b?dq tqcznie
4 mandaty w tym:

w okr?gu nr 1 obejmujqcym Bielsko-Biata, powiaty: bielski, cieszyhski, zywiecki - 1 mandat;
w okr?gu nr 4 obejmujqcym Bytom, Gliwice, powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogorski - 1 mandat;
w okr^gu nr 5 obejmujqcym Chorzow, Piekary Slqskie, Rud^ Slqskq, Siemianowice Slqskie,
Swi^tochtowice, Zabrze- 1 mandat;

w okr^gu nr 6 obejmujqcym Cz^stochow^, powiaty: cz^stochowski, Mobucki, myszkowski -
1 mandat.

W pozostatych okr^gach (nr 2, 3, 7) radni zostali wybrani na 2-letniq kadencj? w 2020 roku i swojq funkcj?
b?dq sprawowac do pazdziernika 2022 roku

Zgtoszenia kandydatow, ubiegajqcych si^ o mandat radnego, przyjmowane b^dq wytqcznie na formularzach
(dla kazdego z kandydatow osobno), stanowiqcych zatqcznik nr 1 do niniejszego pisma oraz dost^pnych
na stronie mlodzi.slaskie.pl w zaktadce 0 nas.

Formularze zgtoszeniowe mozna dostarczyc osobiscie, przestac pocztq na adres: Urzqd Marszatkowski
Wojewodztwa Slqskiego, ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem Mtedziezowy Sejmik Wojewodztwa
Slqskiego, lub tez skan wypetnionego formularza na adres e-mail: mlodzi@slaskie.pl wterminie do
01.10,2021 roku (decyduje data wptywu do Urz^du).

Prosz? o rozpropagowanie powyzszych informacji wsrod mtodziezy szkolnej, zach^cajqc tym samym
do kandydowania.

Dodatkowych informacji w sprawach zg^aszania kandydatow na radnych i funkcjonowania Mtodziezowego
Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego udzielajq pracownicy Wydziatu Edukacji, Nauki i Wspotpracy z M^odziezq
(tel. 32 77 40 712 i 32 77 40 052, e-mail: mlodzi(a)slaskie.pl).

y,
y"^

if

...L.-.^.^ AjA,4 ^y aaarn.. s^^1 c.i.u^c^
i

,/

...uy-i'1•, ^/^5t''l% :'ix^^-^y"!'^ry^€^
*/ ^^v.'"'; ^^'li"^;^';'^

Za^czniki:
1. Formularz zg^oszeniowy
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