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K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, 

ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa 

oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 385) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

1. Uchwalona przez Sejm w dniu 20 kwietnia 2021 r. ustawa o zmianie ustawy 

o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie 

województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określana 

dalej jako „opiniowana ustawa”, zmierza do: 

1) ustanowienia jednolitych unormowań dotyczących tworzenia przez radę powiatu oraz 

sejmik województwa odpowiednio młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego 

sejmiku województwa – jakkolwiek organy o takim charakterze funkcjonują już od wielu 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) nie statuują ich charakteru prawnego, trybu 

tworzenia przez organy stanowiące oraz podstaw działania; 

2) modyfikacji przepisów art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) określających prawne ramy działania młodzieżowej 

rady gminy, a w konsekwencji – sformułowania w tym zakresie regulacji analogicznych 

do rozwiązań przyjętych w odniesieniu do młodzieżowej rady powiatu oraz 

młodzieżowego sejmiku województwa; 
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3) zmiany art. 5c ustawy o samorządzie gminnym w celu przesądzenia expressis verbis, 

że gminna rada seniorów może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej, a tryb jego zgłaszania określa statut gminy; 

4) nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w celu rozszerzenia składu Rady Dialogu 

z Młodym Pokoleniem o przedstawicieli młodzieżowych rad powiatów oraz 

młodzieżowych sejmików województw. 

 

2. Skutkiem wejścia w życie opiniowanej ustawy będzie przede wszystkim unifikacja 

unormowań odnoszących się do młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów 

oraz młodzieżowych sejmików województw, w tym przesądzenie, że: 

1) rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą wyrazić zgodę na utworzenie 

odpowiednio młodzieżowej rady gminy, młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego 

sejmiku województwa z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

a) odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu powiatu oraz zarządu 

województwa, 

b) „podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska”, w szczególności 

organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie 

odpowiednio danej gminy, danego powiatu oraz danego województwa, a także 

samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu odpowiednio danej 

gminy, danego powiatu oraz danego województwa; 

2) młodzieżowa rada gminy, młodzieżowa rada powiatu oraz młodzieżowy sejmik 

województwa mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, przy czym: 

a) mogą one zgłaszać do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej w trybie określonym odpowiednio w statucie gminy, statucie 

powiatu oraz statucie województwa albo w odrębnej uchwale odpowiednio rady 

gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa, 

b) w sprawach dotyczących odpowiednio gminy, powiatu oraz województwa mogą one 

kierować zapytania lub wnioski, na które odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent 

miasta), starosta oraz marszałek województwa albo osoby przez nich upoważnione 

odpowiadają w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, 
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c) do ich zadań należy w szczególności opiniowanie projektów uchwał dotyczących 

młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży 

oraz monitorowanie realizacji tych dokumentów, 

d) mogą one współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją 

rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej; 

3) obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy, młodzieżowej rady powiatu 

oraz młodzieżowego sejmiku województwa zapewnia odpowiednio urząd gminy, 

starostwo powiatowe oraz urząd marszałkowski, ponosząc związane z tym koszty. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Opiniowana ustawa została uchwalona w wyniku łącznego rozpatrzenia przez Sejm: 

1) projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw 

(druk sejmowy nr 990) wniesionego przez Senat w dniu 13 stycznia 2021 r.; 

2) projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie 

powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk sejmowy nr 1014) 

wniesionego przez Radę Ministrów w dniu 9 marca 2021 r. 

Pierwsze czytanie wymienionych projektów ustaw odbyło się w dniu 25 marca 2021 r. 

na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej. W tym samym dniu komisje te rozpatrzyły przedmiotowe projekty 

i przedstawiły sprawozdanie w tej sprawie (druk sejmowy nr 1036). Podczas drugiego 

czytania w dniu 14 kwietnia 2021 r. do projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu zgłoszono 

7 poprawek (druk sejmowy nr 1036–A), z których 5 zostało przyjętych przez Sejm podczas 

trzeciego czytania w dniu 20 kwietnia br. 

Podczas sejmowego postępowania legislacyjnego nie dokonano zmian, które zmieniałyby 

w sposób znaczący meritum zawarte w projektach ustaw przedstawionych odpowiednio przez 

Senat i Radę Ministrów. 
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III. Uwagi szczegółowe 

 

1. Przepisy art. 5b ust. 7 zdanie pierwsze ustawy o samorządzie gminnym, art. 3e ust. 7 

zdanie pierwsze ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 10b ust. 7 zdanie pierwsze 

ustawy o samorządzie województwa, w brzmieniu określonym odpowiednio przez art. 1 

pkt 1, art. 2 oraz art. 3 opiniowanej ustawy, statuują kompetencję odpowiednio młodzieżowej 

rady gminy, młodzieżowej rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa 

do kierowania „zapytań lub wniosków w formie uchwały”, jednakże bez wskazania 

adresatów tych czynności. Jakkolwiek ze zdania trzeciego powołanych jednostek 

redakcyjnych można wnosić, że są nimi odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), 

starosta oraz marszałek województwa, wymaga podkreślenia, że korelatem uprawnienia 

przyznanego danemu podmiotowi jest obowiązek nałożony na inny podmiot, co wymaga jego 

bezpośredniego wskazania w tekście prawnym. Jako przykłady poprawnej techniki 

legislacyjnej w tym zakresie można wskazać przepisy art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym, art. 21 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 23 ust. 5 ustawy 

o samorządzie województwa, które normują problematykę kierowania interpelacji i zapytań 

przez radnych odpowiednio „do wójta”, „do starosty” oraz „do marszałka województwa”. 

W świetle powyższych argumentów należy postulować poparcie następujących 

propozycji poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 5b w ust. 7 po wyrazach „może kierować” dodaje się wyrazy 

„do wójta”; 

2) w art. 2, w art. 3e w ust. 7 po wyrazach „może kierować” dodaje się wyrazy „do starosty”; 

3) w art. 3, w art. 10b w ust. 7 po wyrazach „może kierować” dodaje się wyrazy 

„do marszałka województwa”. 

 

2. Względy spójności systemowej przemawiają za potrzebą stosownego ujednolicenia 

tożsamych regulacji prawnych zawartych w art. 5b ust. 8 pkt 4 ustawy o samorządzie 

gminnym, art. 3e ust. 8 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 10b ust. 8 pkt 4 

ustawy o samorządzie województwa, w brzmieniu określonym odpowiednio przez art. 1 

pkt 1, art. 2 oraz art. 3 opiniowanej ustawy. Pierwszy i drugi z wymienionych przepisów  

– w odniesieniu do zadań odpowiednio młodzieżowej rady gminy oraz młodzieżowej rady 

powiatu – stanowią o „podejmowaniu działań na rzecz młodzieży”, natomiast ostatni z nich  

– odnosząc się do zadań młodzieżowego sejmiku województwa – stanowi o „podejmowaniu 
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innych działań na rzecz młodzieży”. Mając na uwadze, że pozostałe z przykładowo 

wymienionych zadań tych organów również dotyczą „spraw młodzieży”, za prawidłowe 

należy uznać brzmienie dodawanego przez art. 3 opiniowanej ustawy art. 10b ust. 8 pkt 4 

ustawy o samorządzie województwa. 

Zasadna jest zatem akceptacja poniższych propozycji poprawek: 

1) w art. 1 w pkt 1, w art. 5b w ust. 8 w pkt 4 wyrazy „podejmowanie działań” zastępuje się 

wyrazami „podejmowanie innych działań”; 

2) w art. 2, w art. 3e w ust. 8 w pkt 4 wyrazy „podejmowanie działań” zastępuje się 

wyrazami „podejmowanie innych działań”. 

 

3. Art. 5c ustawy o samorządzie gminnym normuje problematykę instytucjonalnej 

aktywizacji osób starszych w ten sposób, że: 

1) w ust. 1 statuuje swoistą normę programową, wedle której „gmina sprzyja solidarności 

międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób 

starszych w społeczności lokalnej”; 

2) w przepisach ust. 2–5 ustanawia ramowe unormowania dotyczące statusu gminnej rady 

seniorów; 

3) w ust. 6 stanowi, że „rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją 

do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej” (w takim przypadku „przepisy 

ust. 3–5 stosuje się odpowiednio”). 

W świetle zaprezentowanego podziału materii, należy zwrócić uwagę na błędne 

umiejscowienie ustępu dodawanego w tym artykule przez art. 1 pkt 2 opiniowanej ustawy. 

Skoro przedmiotem tego ustępu jest ustanowienie kompetencji gminnej rady seniorów 

do składania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, to powinien on być 

zamieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie przepisów odnoszących się do statusu tego 

organu, a zatem jako ust. 5a (tj. po przepisie upoważniającym radę gminy do nadawania 

statutu gminnej rady seniorów określającego „tryb wyboru jej członków i zasady działania”). 

Zasadne jest zatem zaakceptowanie poniższej propozycji poprawki: 

− w art. 1 w pkt 2: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 5c” dodaje się wyrazy „po ust. 5” 

oraz wyrazy „ust. 7” zastępuje się wyrazami „ust. 5a”, 
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b) dotychczasowy ust. 7 oznacza się jako ust. 5a. 

 

4. Zdanie drugie dodawanego ust. 7 w art. 5c ustawy o samorządzie gminnym (art. 1 pkt 2 

opiniowanej ustawy) stanowi, że tryb zgłaszania przez gminną radę seniorów wniosku 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej określa statut gminy. Tymczasem przepisy art. 5b 

ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, art. 3e ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym oraz 

art. 10b ust. 6 ustawy o samorządzie województwa, w brzmieniu określonym odpowiednio 

przez art. 1 pkt 1, art. 2 oraz art. 3 opiniowanej ustawy, przewidują, że tożsama problematyka 

ma zostać określona odpowiednio w statucie gminy, powiatu oraz województwa 

lub w odrębnej uchwale odpowiednio rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. 

Rozważenia wymaga zatem następująca propozycja poprawki: 

− w art. 1 w pkt 2, w ust. 7 po wyrazach „określa statut gminy” dodaje się wyrazy 

„lub odrębna uchwała rady gminy”. 

 

5. Mając na względzie, że przepisy ustawy o samorządzie powiatowym posługują się 

pojęciem „starosta” na określenie przewodniczącego zarządu powiatu, skorygowania 

wymaga art. 3e ust. 7 tej ustawy (art. 2 opiniowanej ustawy), który stanowi o „staroście 

powiatu”. 

Mając na uwadze podniesione stanowisko, należy postulować poparcie następującej 

propozycji poprawki: 

− w art. 2, w art. 3e w ust. 7 wyrazy „Starosta powiatu” zastępuje się wyrazem „Starosta”. 

 

6. Wydaje się, że stosownego ujednolicenia wymagają tożsame regulacje prawne zawarte 

w art. 5b ust. 8 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, art. 3e ust. 8 pkt 2 i 3 ustawy 

o samorządzie powiatowym oraz art. 10b ust. 8 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie województwa, 

w brzmieniu określonym odpowiednio przez art. 1 pkt 1, art. 2 oraz art. 3 opiniowanej 

ustawy. Powołane przepisy stanowią, że odpowiednio: 

1) do zadań młodzieżowej rady gminy należy „udział w opracowaniu dokumentów 

strategicznych gminy na rzecz młodzieży”, a także „monitorowanie realizacji 

dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży”; 
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2) do zadań młodzieżowej rady powiatu należy „udział w opracowaniu działań 

strategicznych powiatu na rzecz młodzieży”, a także „monitorowanie realizacji 

dokumentów strategicznych powiatu na rzecz młodzieży”; 

3) do zadań młodzieżowego sejmiku województwa należy „udział w opracowaniu 

dokumentów strategicznych województwa na rzecz młodzieży”, a także 

„monitorowanie realizacji działań strategicznych województwa na rzecz młodzieży”. 

Zasadna jest zatem akceptacja poniższych propozycji poprawek: 

1) w art. 2, w art. 3e w ust. 8 w pkt 2 wyrazy „działań strategicznych” zastępuje się 

wyrazami „dokumentów strategicznych”; 

2) w art. 3, w art. 10b w ust. 8 w pkt 3 wyrazy „działań strategicznych” zastępuje się 

wyrazami „dokumentów strategicznych”. 

 

7. Dokonana przez art. 4 pkt 1 opiniowanej ustawy nowelizacja art. 412 ust. 1 i 2 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która obejmuje swym zakresem 

rozszerzenie składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem o przedstawicieli młodzieżowych 

rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików województw, skutkuje koniecznością 

dokonania stosownych zmian nie tylko w ust. 3 pkt 6 tego artykułu (co uczyniono w art. 4 

pkt 2 opiniowanej ustawy), lecz także w art. 411 ust. 2 pkt 5 zmienianej ustawy. Przepis ten 

stanowi, że jednym z zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem jest „wspieranie 

działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, 

w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin”,  

co – w świetle przedmiotu opiniowanej ustawy – powinno determinować jego uzupełnienie 

o młodzieżowe rady powiatów oraz młodzieżowe sejmiki województw. 

Wydaje się zatem, że zasadna byłaby akceptacja następującej propozycji poprawki: 

− w art. 4 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)” dodaje 

się wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza się jako pkt 2 

oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 411 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz 

młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem 

młodzieżowych rad gmin, młodzieżowych rad powiatów oraz młodzieżowych 

sejmików województw.”;”. 
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8. W świetle utrwalonej praktyki legislacyjnej, w tym brzmienia rozdziału 5a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosownego przeredagowania 

wymagają zmieniane przepisy art. 412 ust. 1 pkt 11 i ust. 3 pkt 6 wymienionej ustawy. 

Zawarte w nich wyliczenia podmiotów desygnujących swoich przedstawicieli do Rady 

Dialogu z Młodym Pokoleniem powinny respektować zasadę, iż powołanie ostatniego 

z wymienianych podmiotów poprzedza się stosownym spójnikiem (np. „oraz”), nie zaś 

przecinkiem. 

Zasadne jest zatem poparcie poniższej propozycji poprawki: 

− w art. 4: 

a) w pkt 1, w ust. 1 w pkt 11 wyrazy „ , przedstawicieli młodzieżowych sejmików 

województw” zastępuje się wyrazami „oraz przedstawicieli młodzieżowych sejmików 

województw”, 

b) w pkt 2, w pkt 6 wyrazy „ , młodzieżowe sejmiki województw” zastępuje się 

wyrazami „oraz młodzieżowe sejmiki województw”. 

 

9. Przewidziana w art. 4 opiniowanej ustawy nowelizacja ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, która zmierza do rozszerzenia składu Rady Dialogu z Młodym 

Pokoleniem o przedstawicieli młodzieżowych rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików 

województw, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (art. 9). W świetle 

wskazanego okresu vacatio legis, procedury wyłaniania kandydatów na członków tej rady, 

a także konieczności dostosowania do zmienionej ustawy rozporządzenia Przewodniczącego 

Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Rady Dialogu 

z Młodym Pokoleniem (Dz. U. poz. 1743) w zakresie dotyczącym trybu powoływania jego 

członków, nie wydaje się możliwe uzupełnienie składu tej rady w dniu wejścia w życie 

opiniowanej ustawy. Remedium na taki stan rzeczy może być – stosownie do intencji 

prawodawczej – przyjęcie jednego z następujących rozwiązań ustawowych: 

1) zmiana terminu wejścia w życie art. 4 opiniowanej ustawy w celu wydłużenia jego okresu 

vacatio legis, 

2) dodanie przepisu, którego przedmiotem byłoby nałożenie na Przewodniczącego Komitetu 

do spraw Pożytku Publicznego obowiązku dostosowania w określonym terminie składu 



– 9 – 

Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem do przepisów zmienionej ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, 

3) dodanie przepisu stanowiącego, że przepisy zmienionej ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie mają zastosowanie do ustalenia składu Rady Dialogu 

z Młodym Pokoleniem kolejnej kadencji 

− przy czym, niezależnie od przyjętego rozstrzygnięcia, konieczne będzie znowelizowanie 

powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. 

W świetle powyższych argumentów zasadna byłaby akceptacja jednej z następujących 

propozycji poprawek: 

1) w art. 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z wyjątkiem art. 4, który 

wchodzi w życie … (wskazanie dnia oznaczonego kalendarzowo poprzez użycie 

sformułowania: „z dniem … … … r.” albo okresu wyrażonego liczbą dni albo miesięcy 

od dnia ogłoszenia opiniowanej ustawy poprzez użycie sformułowania: „po upływie … 

dni (miesięcy) od dnia ogłoszenia”).”; 

2) dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dostosuje skład 

Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem do przepisów ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, … (wskazanie dnia oznaczonego kalendarzowo poprzez użycie 

sformułowania: „do dnia … … … r.” albo okresu wyrażonego liczbą dni albo miesięcy 

od dnia wejścia w życie opiniowanej ustawy poprzez użycie sformułowania: „w terminie … 

dni (miesięcy) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”).”; 

3) dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. Przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

mają zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem 

drugiej kadencji.”. 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 


