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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym, celem zmiany sposobu wyboru młodzieżowych rad gmin.  

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autorka petycji proponuje dodanie w ustawie o samorządzie gminnym nowego 

przepisu (art. 5ba) o następującym brzmieniu: 

„1. Członkowie młodzieżowej rady gminy są wybierani w wyborach powszechnych, 

bezpośrednich, tajnych. 

2. Do zasad wyboru członków młodzieżowych rad gmin stosuje się przepisy rozdziału 

10 Kodeksu wyborczego, z zastrzeżeniem, że bierne i czynne prawo wyborcze posiadają 

osoby pomiędzy 13 a 26 rokiem życia. 

3. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia lub ubezwłasnowolnione częściowo biorą 

udział w wyborach lub zgłaszają kandydaturę na członka młodzieżowej rady gminy 

wyłącznie za zgodą i udziałem opiekunów prawnych.”. 

W uzasadnieniu wnosząca petycję podnosi argument, że zaproponowane przepisy 

mają „poprawić demokratyczny charakter młodzieżowej rady gminy i wizerunek takich rad  

w świetle młodych, często przyszłych wyborców organów władzy ustawodawczej czy 

samorządowej.”  

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 

w art. 5b stanowi, że gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 

samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją 

w sprawy dla niej istotne. 

Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy  

(art. 5b ust. 2) z własnej inicjatywy lub na wniosek: wójta lub 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, działających na 

terenie danej gminy, 

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

Wniosek jest rozpatrywany przez radę gminy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące 
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od dnia jego złożenia. W przypadku odrzucenia wniosku, kolejny może być złożony przez 

ten sam podmiot nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odrzucenia poprzedniego 

wniosku. 

Młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

Do zadań młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 8) 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. 

Młodzieżowa rada gminy może (art. 5b ust. 6-7): 

– zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy 

uchwałodawczej. Tryb działania określa statut gminy lub uchwała rady gminy; 

– kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały, która 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; 

– współuczestniczyć w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych 

dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej. 

Rada gminy, tworząc młodzieżową radę gminy (art. 5b ust.10) nadaje jej statut 

określający w szczególności zasady jej działania, tryb i kryteria wyboru członków oraz 

zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka rady. Podmioty określone w ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy, mogą przedstawiać opinie w zakresie projektu statutu. 

Członkowi młodzieżowej rady gminy biorącemu udział w posiedzeniach organu lub  

w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on młodzieżową radę gminy,  

(w przypadku niepełnoletniego członka – także jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu), 

zwraca się na jego wniosek, koszty przejazdu na terenie kraju. Podstawą zwrotu kosztów są  

dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poniesione wydatki 

lub informacje o kosztach poniesionych w związku z przejazdem samochodem. Szczegółowe 

zasady finansowania oraz delegowania przedstawicieli młodzieżowej rady gminy na 

zorganizowane wydarzenia reguluje statut. 

Młodzieżowa rada gminy może posiadać opiekuna. Statut rady może określać 

szczegółowe wymagania, które musi spełniać opiekun, zakres jego obowiązków oraz zasady 
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jego odwoływania. Wyboru opiekuna młodzieżowej rady gminy dokonuje rada gminy 

spośród kandydatów wskazanych przez młodzieżową radę gminy. Zapewnienie obsługi 

administracyjno-biurowej rady należy do urzędu gminy. 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)  

w rozdziale 2 definiuje prawa wyborcze. 

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy, ma: 

1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - 

obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; 

2) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - obywatel 

polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej 

niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale 

zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego: 

a) rady gminy - obywatel polski oraz UE niebędący obywatelem polskim, który 

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, 

b) rady powiatu i sejmiku województwa – obywatel polski, który najpóźniej  

w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego 

powiatu i województwa; 

4) w wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady  

tej gminy. 

Nie ma prawa wybierania osoba (art. 10 § 2): 

1) pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

2) pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

3) ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) (art. 11) ma: 

1) w wyborach do Sejmu - obywatel polski mający prawo wybierania w tych 

wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat; 

2) w wyborach do Senatu - obywatel polski mający prawo wybierania w tych 

wyborach, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat; 

3) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej - obywatel polski, który najpóźniej w dniu 

wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu; 

4) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej - osoba 

mająca prawo wybierania w tych wyborach, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 
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21 lat, i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

5) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – osoba 

mająca prawo wybierania tych organów; 

6) w wyborach wójta - obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, 

który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale 

zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje. 

Nie ma prawa wybieralności w wyborach (art. 10 § 2-4): 

1) osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

z tym że w przypadku wyborów wójta, skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

2) osoba wobec, której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę 

prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów; 

3) obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa 

wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem; 

4) w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie 

wybrana na wójta tej gminy w wyborach wójta zarządzonych na mocy art. 474 § 1 Kodeksu. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Do Kancelarii Prezydenta 4 kwietnia 2022 r. wpłynęła petycja w sprawie zmiany 

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu uregulowania zasad wyboru 

składu młodzieżowych rad gmin.  

Biuro Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP po zapoznaniu się z treścią 

postulatu petycji, przekazało petycję właściwym komórkom organizacyjnym w Kancelarii. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Instytucja młodzieżowej rady gminy została uregulowana ustawowo w 2001 roku. 

Radę powołuje się na podstawie uchwały rady gminy, po złożeniu wniosku przez 

zainteresowane środowiska: mieszkańców gminy, młodzież, organizacje społeczne i organy 

gminy. W przypadku gdy inicjatorem utworzenia młodzieżowej rady jest organ stanowiący, 

inicjatywa jest ważna gdy zostanie wyrażona przez grupę radnych, która jest władna podjąć 

uchwałę. Możliwe jest także wystąpienie z wnioskiem grupy radnych, która nie posiada 
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większości głosów niezbędnej do podjęcia uchwały. Ponadto, organ wykonawczy tj. wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta posiada legitymację do wystąpienia z wnioskiem  

o utworzenie przedmiotowego organu pomocniczego. 

Wybory do młodzieżowej rady prowadzi się na zasadach określonych przez radę gminy 

w statucie lub w załączniku do statutu ordynacji wyborczej do młodzieżowej rady gminy.  

Jak podnosi się w doktrynie regulacje te nie mogą pozostawać w sprzeczności  

z Konstytucją RP, ustawami i statutem rady gminy, w której powołano ciało doradcze. 

Postanowienia statutu o wyborze członków rady powinny korespondować z art. 169 ust. 2 

Konstytucji RP. Oznacza to, że w skład młodzieżowej rady gminy wchodzą radni wybrani  

w wyborach: powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.  

Zgodnie z intencją ustawodawcy, zasada powszechności jest ograniczona do młodzieży 

do lat 18. Jednak wobec braku definicji młodzieży, w literaturze proponuje się, aby za 

młodzież uznać osoby do ukończenia szkoły średniej zakładając, że nie muszą to być 

wyłącznie osoby pełnoletnie. Konsultacyjny charakter tego ciała nakazuje uwzględniać 

przedział różnych grup wiekowych. Okręgami wyborczymi mogą być poszczególne szkoły 

ponadpodstawowe z terenu gminy, na której powołano młodzieżową radę gminy. W jej skład 

wchodzą radni w liczbie określonej w statucie. Rada może powoływać organy wewnętrzne 

(np. przewodniczącego młodzieżowej rady gminy, jego zastępcy, komisje stałe i doraźne). 

Młodzieżowa rada gminy obraduje na sesjach zwyczajnych (zwoływanych  

z częstotliwością określoną w statucie) oraz nadzwyczajnych (zwoływanych na wniosek 

podmiotów określonych w statucie i poświęconych sprawom niecierpiącym zwłoki). 

Uchwały rady młodzieży podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności  

co najmniej połowy składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej. 

Działalność rady młodzieży ma służyć upowszechnianiu idei samorządowej wśród 

mieszkańców gminy, a zwłaszcza młodzieży. Rada ma charakter konsultacyjny, a zakres 

konsultowanych spraw nie może wykraczać poza katalog zadań gminy.  

Nadzór nad działalnością rady młodzieży należy do rady gminy, w której instytucja ta 

została powołana. Do środków nadzoru zaliczymy: środki prewencyjne związane  

z udzielaniem wyjaśnień, środki korygujące, a w przypadkach rażącego łamania postanowień 

statutowych rozwiązanie rady lub odwołanie poszczególnych jej członków. 


