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Pan  

       Krzysztof Kwiatkowski    

       Przewodniczący Komisji Ustawodawczej  

       Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 Szanowny Panie Przewodniczący, 

 w odpowiedzi na pismo nr BPS.DKS.KU.0401.29.2020, wyrażające prośbę  

o przedłożenie opinii na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz 

ustawy o samorządzie województwa (druk senacki nr186) – w załączeniu - przedstawiam Panu 

Przewodniczącemu stanowisko w przedmiotowej sprawie.  

  

       Z wyrazami szacunku 

            

                               z up. Paweł Szefernaker  

                         Sekretarz Stanu  

     w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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Opinia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym  

oraz ustawy o samorządzie województwa  

(druk nr 186) 

 

I.  Przedmiot regulacji 

Ww. projekt ustawy reguluje tworzenie przez radę powiatu – młodzieżowej rady powiatu oraz 

przez sejmik województwa – młodzieżowego sejmiku województwa. 

Przedmiotowy projekt ustawy przewiduje wprowadzenie, analogicznie jak w art. 5 b ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), 

nowych unormowań umożliwiających tworzenie ww. gremiów. 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920  

z późn. zm.) po art. 3d zaproponowano dodanie art. 3e, a w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) po art. 10a dodanie art. 

10b. 

W ww. projekcie zaproponowano, aby: 

 zarówno powiat, jak i województwo były zobowiązane do podejmowania działań na rzecz 

wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców (odpowiednio: 

powiatu lub województwa), zwłaszcza wśród młodzieży; 

 rada powiatu/sejmik województwa, na wniosek zainteresowanych środowisk, mogły 

wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady powiatu/młodzieżowego sejmiku 

województwa mającego charakter konsultacyjny; 

 rada powiatu/sejmik województwa powołując młodzieżową radę powiatu/młodzieżowy 

sejmik województwa nadawałaby jej statut określający tryb wyboru jego członków i 

zasady działania. 

 

II. Obecny stan prawny 

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na gminie ciąży obowiązek 

podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród 

mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży (przepis ten stanowi rozwinięcie 

zadania gminy wskazanego w art. 7 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy).  

Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie 

młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny (vide art. 5b ust. 2 ww. ustawy). 

Podstawowym celem utworzenia młodzieżowej rady gminy jest wspieranie  

i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród 

młodzieży. Przez wspieranie i upowszechnienie idei samorządowej należy rozumieć np. 

prowadzenie szkoleń, kursów, spotkań informacyjnych mających na celu zwiększenie 

zaangażowania mieszkańców (w tym młodzieży) w działalność samorządową.  

Decyzja o ich utworzeniu młodzieżowej rady gminy należy do wyłącznej właściwości rady 

gminy. Utworzenie młodzieżowej rady gminy następuje poprzez podjęcie przez radę gminy 

stosownej uchwały. W drodze tej samej uchwały nadaje się młodzieżowej radzie gminy statut 

określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.  
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Pomimo tego, że działalność tej instytucji ma charakter wyłącznie konsultacyjny, to nie 

można jej odmówić istotnej roli, zwłaszcza w kontekście kształtowania aktywnego 

społeczeństwa obywatelskiego. Zakres spraw, jakie rada gminy może przekazać do 

konsultowania młodzieżowej radzie gminy jest bardzo szeroki, jednakże nie może wykraczać 

poza katalog zadań przypisanych gminie przez ustawodawcę. Rada gminy powinna również 

określić,  

w jakiej formie przedmiotowe konsultacje powinny się odbywać, np. poprzez opiniowanie 

projektów uchwał. 

 

III. Ocena propozycji zawartych w projekcie ustawy 

 

Idea obowiązujących obecnie ram prawnych, umożliwiających samorządom realizację 

polityki dot. młodzieży dotyczy  poziomu samorządu gminnego, który znajduje się najbliżej 

obywateli.  

Przedstawiona przez Projektodawców propozycja tj. możliwość powoływania  młodzieżowej 

rady powiatu oraz młodzieżowego sejmiku województwa, wymaga szczegółowego 

uzasadnienia (które nie znalazło się w przedmiotowym projekcie).  

Podkreślenia wymaga, że kluczowe w ww. kwestiach (tj. ewentualnego wprowadzenia 

przepisów umożliwiających powoływanie młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach 

samorządu terytorialnego) - powinny być stanowiska ogólnopolskich korporacji 

reprezentujących poszczególne rodzaje jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto, należy podkreślić, że młodzieżowe rady gmin stanowią gremia, których istota 

funkcjonowania jest bardzo zbliżona do funkcjonowania gminnych rad seniorów. Tym 

samym, warto zastanowić się nad ujednoliceniem rozwiązań legislacyjnych dotyczących 

wspomnianych podmiotów tak, aby przepisy regulujące zasady ich tworzenia i działalności 

były jednolite. 

Jednocześnie, jedynie na marginesie podkreślenia wymaga, że jest to kolejna propozycja 

legislacyjna dot. uregulowania ww. zagadnień. Obecnie w Sejmie procedowany jest poselski 

projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 576). Przedmiotowa 

regulacja zakłada wprowadzenie zmian w art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) – w zakresie dot. sposobu powoływania  

i zasad funkcjonowania młodzieżowych rad gmin. 

 

 


