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WZORY

WzÓr uCHWałY W SPraWie PoWołaNia młodzieżoWeJ radY GmiNY

UCHWAŁA NR .....................................................
RADY GMINY ......................................................
z dnia .................................................................

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy .........................................................,
powołania tej Rady i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Na wniosek organizacji ......................................... z terenu Gminy ....................................... wyraża się 
zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy ...............................................
2. Powołuje się „Młodzieżową Radę Gminy .........................................................”, 

§ 2.

1. Młodzieżowa Rada Gminy .................................................  ma charakter konsultacyjny i opiniodawczy 
wobec działań organów samorządowych Gminy .................................. w sprawach dotyczących młodzieży.
2. Członkami Młodzieżowej Rady są przedstawiciele młodzieży zainteresowanej wykonywaniem zadań pu-
blicznych w gminie, wybrani w demokratycznych wyborach.
3. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Gmina ..................................................

§ 3.

Rada Gminy ................................ będzie wspierać finansowo konkretne działania Młodzieżowej Rady  
w ramach zatwierdzonego budżetu gminy.

Wójt Gminy ...................... zapewni warunki organizacyjne niezbędne do funkcjonowania Młodzieżowej Rady.

§ 4.

Wybory do Młodzieżowej Rady l kadencji odbędą się ...................... od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5.

Nadaje się Młodzieżowej Radzie Statut o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy ................................................................

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
        Przewodniczący Rady Gminy

........................................................

PRZEPISY USTAWY:
Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei 
samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk 
może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny (art. 5b ust. 2 u.s.g.). Rada gminy, 
powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania (art. 5b ust. 3 u.s.g.).

SAS9_2014.indd   57 2014-09-17   11:19:09


