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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

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) 

 
 

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 

 

[Art. 5b. 

1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej 

wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. 

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie 

młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. 

3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru 

jej członków i zasady działania.] 

<Art. 5b. 

1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, 

angażując ją w sprawy dla niej istotne. 

2. Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

1) wójta; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działających na terenie danej gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany przez radę gminy w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia. 
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4. W przypadku odrzucenia wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, kolejny wniosek może być złożony przez ten sam podmiot nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku. 

5. Młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

6. Młodzieżowa rada gminy może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej określa statut gminy lub odrębna uchwała rady gminy. 

7. W sprawach dotyczących gminy młodzieżowa rada gminy może kierować zapytania 

lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie 

stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Wójt 

lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. 

8. Do zadań młodzieżowej rady gminy należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży; 

2) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży; 

3) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży; 

4) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji 

obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę gminy. 

9. Młodzieżowa rada gminy może współuczestniczyć w działaniach związanych 

z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących 

polityki młodzieżowej. 

10. Rada gminy, tworząc młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający 

w szczególności zasady działania młodzieżowej rady gminy, tryb i kryteria wyboru 

jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej 

rady gminy. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą przedstawiać opinie 

w zakresie projektu statutu. 

11. Członkowi młodzieżowej rady gminy biorącemu udział w posiedzeniach 

młodzieżowej rady gminy lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym 

reprezentuje on młodzieżową radę gminy, a w przypadku niepełnoletniego członka 

młodzieżowej rady gminy – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca 

się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w 

posiedzeniu młodzieżowej rady gminy lub w zorganizowanym wydarzeniu, na 

którym reprezentuje on młodzieżową radę gminy, na podstawie dokumentów, w 
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szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki 

lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem. 

Szczegółowe zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli 

młodzieżowej rady gminy na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują 

oni młodzieżową radę gminy, reguluje statut młodzieżowej rady gminy. 

12. Młodzieżowa rada gminy może posiadać opiekuna. 

13. Statut młodzieżowej rady gminy może określać szczegółowe wymagania, które musi 

spełniać opiekun, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania. 

14. Wyboru opiekuna młodzieżowej rady gminy dokonuje rada gminy spośród 

kandydatów wskazanych przez młodzieżową radę gminy. 

15. Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy zapewnia urząd gminy. 

Koszty obsługi młodzieżowej rady gminy pokrywa urząd gminy.> 

 

Art. 5c. 

1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania 

aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. 

2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk, może 

utworzyć gminną radę seniorów. 

3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli 

podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. 

5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej 

członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji 

osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia 

sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów. 

6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady 

seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio. 

<7. Gminna rada seniorów może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej określa statut gminy.> 
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 

 

Art. 3d. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu 

mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady 

powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 

corocznie o części wydatków budżetu powiatu. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej powiatu. Rada powiatu w 

toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu 

istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule 

obejmujące całość powiatu i jego części w postaci gmin lub grup gmin. 

6. Rada powiatu określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego, w szczególności: 

1)   wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2)   wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może 

być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, 

w której zgłaszany jest projekt; 

3)   zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4)   zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 

publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia głosowania 

muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

 

<Art. 3e. 

1. Powiat podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców powiatu, w szczególności wśród młodzieży, 

angażując ją w sprawy dla niej istotne. 
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2. Rada powiatu może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady powiatu z 

własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) zarządu powiatu; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działających na terenie danego powiatu, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danego 

powiatu. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany przez radę powiatu w terminie 

nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia. 

4. W przypadku odrzucenia wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, kolejny wniosek może być złożony przez ten sam podmiot nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku. 

5. Młodzieżowa rada powiatu ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

6. Młodzieżowa rada powiatu może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej określa statut powiatu lub odrębna uchwała rady 

powiatu. 

7. W sprawach dotyczących powiatu młodzieżowa rada powiatu może kierować 

zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie 

przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej 

pytania. Starosta powiatu lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić 

odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. 

8. Do zadań młodzieżowej rady powiatu należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży; 

2) udział w opracowaniu działań strategicznych powiatu na rzecz młodzieży; 

3) monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych powiatu na rzecz 

młodzieży; 

4) podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji 

obywatelskiej, na zasadach określonych przez radę powiatu. 
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9. Młodzieżowa rada powiatu może współuczestniczyć w działaniach związanych z 

tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki 

młodzieżowej. 

10. Rada powiatu, tworząc młodzieżową radę powiatu, nadaje jej statut określający w 

szczególności zasady działania młodzieżowej rady powiatu, tryb i kryteria wyboru 

jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej 

rady powiatu. Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą przedstawiać 

opinie w zakresie projektu statutu. 

11. Członkowi młodzieżowej rady powiatu biorącemu udział w posiedzeniach 

młodzieżowej rady powiatu lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym 

reprezentuje on młodzieżową radę powiatu, a w przypadku niepełnoletniego członka 

młodzieżowej rady powiatu – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, 

zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem 

w posiedzeniu młodzieżowej rady powiatu lub w zorganizowanym wydarzeniu, na 

którym reprezentuje on młodzieżową radę powiatu, na podstawie dokumentów, w 

szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki 

lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem. 

Szczegółowe zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli 

młodzieżowej rady powiatu na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują 

oni młodzieżową radę powiatu, reguluje statut młodzieżowej rady powiatu. 

12. Młodzieżowa rada powiatu może posiadać opiekuna. 

13. Statut młodzieżowej rady powiatu może określać szczegółowe wymagania, które 

musi spełniać opiekun, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania. 

14. Wyboru opiekuna młodzieżowej rady powiatu dokonuje rada powiatu spośród 

kandydatów wskazanych przez młodzieżową radę powiatu. 

15. Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady powiatu zapewnia starostwo 

powiatowe. Koszty obsługi młodzieżowej rady powiatu pokrywa starostwo 

powiatowe.> 
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USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 

 

Art. 10a. 

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 

województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami 

województwa. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała 

sejmiku województwa, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. 

4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 

corocznie o części wydatków budżetu województwa. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej województwa. Sejmik 

województwa w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub 

zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule 

obejmujące całość województwa i jego części w postaci powiatów lub grup powiatów. 

6. Sejmik województwa określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać 

projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: 

1)   wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 

2)   wymaganą liczbę podpisów popierających projekt, przy czym nie może być ona 

większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w 

której zgłaszany jest projekt; 

3)   zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności 

technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 

decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

4)   zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 

publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania 

muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

 

<Art. 10b. 

1. Województwo podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców województwa, w szczególności wśród młodzieży, 

angażując ją w sprawy dla niej istotne. 
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2. Sejmik województwa może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowego sejmiku 

województwa z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) zarządu województwa; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), działających na terenie danego województwa, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danego 

województwa. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany przez sejmik województwa w 

terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia jego złożenia. 

4. W przypadku odrzucenia wniosku złożonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 

pkt 2, kolejny wniosek może być złożony przez ten sam podmiot nie wcześniej niż po 

upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego wniosku. 

5. Młodzieżowy sejmik województwa ma charakter konsultacyjny, doradczy i 

inicjatywny. 

6. Młodzieżowy sejmik województwa może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek 

o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej. Tryb zgłaszania wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej określa statut województwa lub odrębna uchwała 

sejmiku województwa. 

7. W sprawach dotyczących województwa młodzieżowy sejmik województwa może 

kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać 

krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz 

wynikające z niej pytania. Marszałek województwa lub osoba przez niego 

wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 

30 dni od dnia otrzymania uchwały. 

8. Do zadań młodzieżowego sejmiku województwa należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży; 

2) udział w opracowaniu dokumentów strategicznych województwa na rzecz 

młodzieży; 

3) monitorowanie realizacji działań strategicznych województwa na rzecz 

młodzieży; 
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4) podejmowanie innych działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie 

edukacji obywatelskiej, na zasadach określonych przez sejmik województwa. 

9. Młodzieżowy sejmik województwa może współuczestniczyć w działaniach związanych 

z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących 

polityki młodzieżowej. 

10. Sejmik województwa, tworząc młodzieżowy sejmik województwa, nadaje mu statut 

określający w szczególności zasady działania młodzieżowego sejmiku województwa, 

tryb i kryteria wyboru jego członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania 

członka młodzieżowego sejmiku województwa. Podmioty, o których mowa w ust. 2 

pkt 1 i 2, mogą przedstawiać opinie w zakresie projektu statutu. 

11. Członkowi młodzieżowego sejmiku województwa biorącemu udział w posiedzeniach 

młodzieżowego sejmiku województwa lub w zorganizowanym wydarzeniu, na 

którym reprezentuje on młodzieżowy sejmik województwa, a w przypadku 

niepełnoletniego członka młodzieżowego sejmiku województwa – także jego 

rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, zwraca się, na jego wniosek, koszty przejazdu 

na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu młodzieżowego sejmiku 

województwa lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on 

młodzieżowy sejmik województwa, na podstawie dokumentów, w szczególności 

rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji 

o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem. Szczegółowe zasady 

zwrotu kosztów oraz zasady delegowania przedstawicieli młodzieżowego sejmiku 

województwa na zorganizowane wydarzenia, na których reprezentują oni 

młodzieżowy sejmik województwa, reguluje statut młodzieżowego sejmiku 

województwa. 

12. Młodzieżowy sejmik województwa może posiadać opiekuna. 

13. Statut młodzieżowego sejmiku województwa może określać szczegółowe wymagania, 

które musi spełniać opiekun, zakres jego obowiązków oraz zasady jego odwoływania. 

14. Wyboru opiekuna młodzieżowego sejmiku województwa dokonuje sejmik 

województwa spośród kandydatów wskazanych przez młodzieżowy sejmik 

województwa. 

15. Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowego sejmiku województwa zapewnia 

urząd marszałkowski. Koszty obsługi młodzieżowego sejmiku województwa pokrywa 

urząd marszałkowski.> 
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

Art. 412. 

[1. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składa się z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 

członków, w tym z: 

1)   przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka; 

3)   przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów; 

4)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

5)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

6)   przedstawiciela ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; 

7)   przedstawicieli Przewodniczącego Komitetu; 

8)   przedstawiciela Rady; 

9)   przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego; 

10)  przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; 

11)  przedstawicieli młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713); 

12)  przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 

338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875). 

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 

pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz młodzieżowych rad gmin i 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej stanowią co najmniej połowę składu 

Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.] 

<1. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem składa się z nie mniej niż 20 członków, w tym z: 

1)  przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  przedstawiciela Rzecznika Praw Dziecka; 

3)  przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów; 

4)  przedstawiciela ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

5)  przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

6)  przedstawiciela ministra właściwego do spraw kultury fizycznej; 
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7)  przedstawicieli Przewodniczącego Komitetu; 

8)  przedstawiciela Rady; 

9)  przedstawiciela jednostek samorządu terytorialnego; 

10)  przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3; 

11)  przedstawicieli młodzieżowych rad gmin w rozumieniu art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 

1378), przedstawicieli młodzieżowych rad powiatów w rozumieniu art. 3e ust. 2 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920), przedstawicieli młodzieżowych sejmików województw w rozumieniu art. 

10b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1668); 

12) przedstawicieli Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu 

art. 338 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619). 

2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji 

pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz młodzieżowych rad 

gmin, młodzieżowych rad powiatów, młodzieżowych sejmików województw i 

Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej stanowią co najmniej połowę 

składu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.> 

3. Przewodniczący Komitetu powołuje i odwołuje członków Rady Dialogu z Młodym 

Pokoleniem: 

1)   wskazanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Dziecka i 

Prezesa Rady Ministrów; 

2)   reprezentujących organy administracji publicznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 

spośród osób zgłoszonych przez te organy; 

3)   reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, spośród osób zgłoszonych przez 

stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

4)   reprezentujących Radę, spośród osób przez nią zgłoszonych; 

5)   reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji 

pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, spośród kandydatów, z 

których każdy ma poparcie co najmniej 8 organizacji pozarządowych lub podmiotów 

określonych w art. 3 ust. 3; 
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[6)   reprezentujących młodzieżowe rady gmin, spośród kandydatów, z których każdy ma 

poparcie co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin;] 

<6) reprezentujących młodzieżowe rady gmin, młodzieżowe rady powiatów, 

młodzieżowe sejmiki województw, spośród kandydatów, z których każdy ma 

poparcie co najmniej 3 młodzieżowych rad gmin, 3 młodzieżowych rad powiatów 

lub 3 młodzieżowych sejmików województw;> 

7)   reprezentujących Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, spośród 

kandydatów, z których każdy ma poparcie Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Przewodniczący Komitetu odwołuje członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przed 

upływem kadencji: 

1)   na jego wniosek; 

2)   na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 3, którego jest przedstawicielem; 

3)   w przypadku skazania członka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne; 

4)   jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady Dialogu z 

Młodym Pokoleniem z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; 

5)   w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach 

Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem. 
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