
 

SENAT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

X KADENCJA 

 ________________________________________________________________________________________   
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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ  

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 

 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy 

o samorządzie województwa  

 

Senat na 20. posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. – po przeprowadzonym drugim 

czytaniu – zgodnie z art. 81 ust. 3 i 4 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2021 r. ustosunkowały się do 

zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt 1-5 zestawienia wniosków i wnoszą o ich 

przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa oraz projektem uchwały 

w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr  186 S. 

 

 Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 Ustawodawczej Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

 (-) Krzysztof Kwiatkowski (-) Wadim Tyszkiewicz 
   

nafouki
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym 

oraz ustawy o samorządzie województwa 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy głosować łącznie. 

 

1)  w tytule ustawy ogólne określenie przedmiotu ustawy otrzymuje 

brzmienie: „o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych 

innych ustaw”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Sekuły, 

H. Biedy, 

E. Mateckiej 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  przed art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. … W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 5b otrzymuje 

brzmienie: 

„Art. 5b. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania 

i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, 

zwłaszcza wśród młodzieży. 

2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę na utworzenie 

młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny, 

doradczy i inicjatywny. 

3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje 

jej statut określający w szczególności zadania i organizację 

młodzieżowej rady gminy oraz tryb wyboru jej członków, dążąc 

do wykorzystania potencjału działających organizacji 

młodzieżowych oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży, 

a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków 

młodzieżowej rady gminy. 

4. Rada gminy zapewnia środki na realizację zadań 

Poprawka 

senatorów: 

J. Sekuły, 

H. Biedy, 

E. Mateckiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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statutowych młodzieżowej rady gminy.”.”; 

3)  art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„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, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę na utworzenie 

młodzieżowej rady powiatu mającej charakter konsultacyjny, 

doradczy i inicjatywny. 

3. Rada powiatu, powołując młodzieżową radę powiatu, 

nadaje jej statut określający w szczególności zadania i organizację 

młodzieżowej rady powiatu oraz tryb wyboru jej członków, dążąc 

do wykorzystania potencjału działających organizacji 

młodzieżowych oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży, 

a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków 

młodzieżowej rady powiatu. 

4. Rada powiatu zapewnia środki na realizację zadań 

statutowych młodzieżowej rady powiatu.”.”; 

Poprawka 

senatorów: 

J. Sekuły, 

H. Biedy, 

E. Mateckiej 

poparta przez 

połączone komisje 

4)  art. 2 otrzymuje brzmienie: 

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

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 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, z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Poprawka 

senatorów: 

J. Sekuły, 

H. Biedy, 

E. Mateckiej 

poparta przez 

połączone komisje 
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zainteresowanych środowisk, może wyrazić zgodę na utworzenie 

młodzieżowego sejmiku województwa mającego charakter 

konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

3. Sejmik województwa, powołując młodzieżowy sejmik 

województwa, nadaje mu statut określający w szczególności 

zadania i organizację młodzieżowego sejmiku województwa oraz 

tryb wyboru jego członków, dążąc do wykorzystania potencjału 

działających organizacji młodzieżowych oraz podmiotów 

działających na rzecz młodzieży, a także zapewnienia sprawnego 

sposobu wyboru członków młodzieżowego sejmiku województwa. 

4. Sejmik województwa zapewnia środki na realizację zadań 

statutowych młodzieżowego sejmiku województwa.”.”; 

5)  dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. Kadencja młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych 

rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików województw 

utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy kończy się 

z upływem okresu określonego w przepisach o ich utworzeniu. 

2. W przypadku gdy przepisy o utworzeniu rad, o których mowa w 

ust. 1, nie określały ich kadencji, rady te działają na podstawie tych 

przepisów do dnia ustalenia ich składu zgodnie z przepisami ustaw 

wymienionych w art. …–2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie 

dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy od dnia jej wejścia w 

życie.”. 

Poprawka 

senatorów: 

J. Sekuły, 

H. Biedy, 

E. Mateckiej 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

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

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 

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


