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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 

ustawy 

o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 

o samorządzie województwa. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 

upoważniamy panią senator Joannę Sekułę. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 

 

(-) Halina Bieda 

(-) Marcin Bosacki 

(-) Stanisław Gawłowski 

(-) Ewa Matecka 

(-) Gabriela Morawska-Stanecka 

 

 

 

(-) Jadwiga Rotnicka 

(-) Joanna Sekuła 

(-) Adam Szejnfeld 

(-) Wadim Tyszkiewicz 

(-) Jerzy Wcisła 
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projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa 

Art. 1. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) po art. 3d dodaje się art. 3e w brzmieniu: 

„Art. 3e. 1. Powiat podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców powiatu, zwłaszcza wśród młodzieży. 

2. Rada powiatu, na wniosek zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę na 

utworzenie młodzieżowej rady powiatu mającej charakter konsultacyjny. 

3. Rada powiatu, powołując młodzieżową radę powiatu, nadaje jej statut 

określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378) po art. 10a dodaje się  

art. 10b w brzmieniu: 

„Art. 10b. 1. Województwo podejmuje działania na rzecz wspierania  

i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców województwa, zwłaszcza 

wśród młodzieży. 

2. Sejmik województwa, na wniosek zainteresowanych środowisk, może wyrazić 

zgodę na utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa mającego charakter 

konsultacyjny. 

3. Sejmik województwa, powołując młodzieżowy sejmik województwa, nadaje mu 

statut określający tryb wyboru jego członków i zasady działania.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie 

województwa, określany dalej jako „projektowana ustawa”, zmierza do ustanowienia  

– wzorem przepisów art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) – jednolitych unormowań prawnych dotyczących tworzenia 

przez radę powiatu oraz sejmik województwa odpowiednio młodzieżowej rady powiatu oraz 

młodzieżowego sejmiku województwa. Jakkolwiek organy o takim charakterze istnieją już  

od wielu lat, przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), określanej dalej jako „USP”, oraz ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), określanej dalej 

jako „USW”, nie regulują ich charakteru prawnego, trybu tworzenia przez organy stanowiące 

oraz ramowych podstaw działania. 

 

W tym stanie rzeczy proponuje się: 

1) wprowadzenie expressis verbis obowiązku podejmowania przez: 

a) powiat działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród 

mieszkańców powiatu, zwłaszcza wśród młodzieży (dodawany art. 3e ust. 1 USP), 

b) województwo działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej 

wśród mieszkańców województwa, zwłaszcza wśród młodzieży (dodawany art. 10b 

ust. 1 USW); 

2) ustanowienie normy kompetencyjnej, zgodnie z którą: 

a) rada powiatu, na wniosek zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę  

na utworzenie młodzieżowej rady powiatu mającej charakter konsultacyjny 

(dodawany art. 3e ust. 2 USP), 

b) sejmik województwa, na wniosek zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę 

na utworzenie młodzieżowego sejmiku województwa mającego charakter 

konsultacyjny (dodawany art. 10b ust. 2 USW); 

3) sformułowanie upoważnienia do nadania przez właściwy organ stanowiący: 

a) młodzieżowej radzie powiatu statutu określającego tryb wyboru jego członków  

i zasad działania (dodawany art. 3e ust. 3 USP), 
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b) młodzieżowemu sejmikowi województwa statutu określającego tryb wyboru jego 

członków i zasad działania (dodawany art. 10b ust. 3 USW). 

 

Proponuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 

Projektowana ustawa zostanie poddana konsultacjom i ocenie skutków regulacji. 

 

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


