
UZASADNIENIE 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego 

I. Uzasadnienie prawne  

Art. 10b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 547 i 583) przewiduje możliwość utworzenia młodzieżowego sejmiku województwa w celu 

wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży. Zgodnie z tym przepisem 

sejmik województwa może wyrazić zgodę na jego utworzenie z własnej inicjatywy  

lub na wniosek zarządu województwa lub podmiotów reprezentujących zainteresowane 

środowiska. Wniosek jest rozpatrywany przez sejmik województwa w terminie nie dłuższym 

niż 3 miesiące od dnia jego złożenia. Sejmik województwa tworząc młodzieżowy sejmik 

województwa nadaje mu statut, który określa w szczególności zasady działania 

młodzieżowego sejmiku województwa, tryb i kryteria wyboru jego członków oraz zasady 

wygaśnięcia mandatu i odwołania członka. 

Przedkładany projekt uchwały stanowi wykonanie powyższej delegacji ustawowej. 

II. Uzasadnienie faktyczne  

Projekt uchwały przewiduje utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa 

Lubelskiego, zwany dalej Młodzieżowym Sejmikiem, na wniosek Zarządu Województwa 

Lubelskiego. 

W § 2 uchwały nadaje się Statut Młodzieżowego Sejmiku, który określa w szczególności 

zasady działania Młodzieżowego Sejmiku, tryb i kryteria wyboru jego członków oraz zasady 

wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Młodzieżowego Sejmiku.  

W § 3 znajdować się będzie termin rozpoczęcia i zakończenia pierwszej kadencji 

Młodzieżowego Sejmiku, która zgodnie z projektem Statutu ma trwać dwa lata. 

W § 4 zostanie określony termin powołania Komisji Wyborczej, która przeprowadzi wybory 

członków Młodzieżowego Sejmiku pierwszej kadencji.  

Z kolei w § 5 zostanie wskazany termin ogłoszenia przez Komisję Wyborczą wyborów 

do Młodzieżowego Sejmiku pierwszej kadencji. 

Terminy wynikające z § 3 - § 5 podczas konsultacji zostają nieuzupełnione. Terminy  

te na obecnym etapie nie są możliwe do przewidzenia i będą uzależnione od przebiegu prac 

legislacyjnych. 

Załącznik do uchwały stanowi Statut Młodzieżowego Sejmiku. 

Rozdział 1 Statutu zawiera postanowienia ogólne, zgodnie z którymi Młodzieżowy Sejmik 

jest gremium składającym się z przedstawicieli młodzieży z terenu województwa lubelskiego. 

Ponadto określa się obszar działania oraz siedzibę Młodzieżowego Sejmiku. 

W rozdziale 2 Statutu zostały określone zasady działania Młodzieżowego Sejmiku,  

w tym jego charakter, liczbę radnych oraz długość kadencji. 

Rozdział 3 Statutu wyznacza cele i zadania Młodzieżowego Sejmiku. Są one zgodne 

z zadaniami, które przewiduje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

Tryb i kryteria wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku określa rozdział 4 Statutu. 

Znajdują się w nim również przepisy stanowiące o Komisji Wyborczej właściwej do wyboru 

radnych Młodzieżowego Sejmiku. Ponadto uregulowano sposób podziału mandatu radnych 

w podziale na okręgi wyborcze obowiązujące w wyborach do Sejmiku Województwa 

Lubelskiego. 
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Kwestie związane z wygaśnięciem mandatu i odwołaniem członka Młodzieżowego Sejmiku 

zostały ustanowione w rozdziale 5 Statutu. Przewiduje on również zasady obsadzenia 

mandatów, które wygasły lub zostały odwołane. 

Rozdział 6 Statutu określa zasady organizacji Młodzieżowego Sejmiku. Jego pracami 

kieruje Przewodniczący przy pomocy dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.  

W tym rozdziale ustanowiono tryb wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i 

Sekretarza oraz uregulowano ich zakres zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania 

mandatu radni składają ślubowanie. Ponadto rozdział 6 stanowi o zasadach obrad 

Młodzieżowego Sejmiku oraz o powoływaniu komisji do określonych zadań. Zgodnie z § 30 

Statutu obsługę administracyjno-biurową Młodzieżowego Sejmiku oraz Komisji Wyborczej 

zapewnia Kancelaria Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 

w Lublinie. 

Zgodnie z art. 10b ust. 12-14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

sejmik województwa może wybrać opiekuna młodzieżowego sejmiku województwa. Rozdział 

7 Statutu wskazuje szczegółowe wymagania, które musi spełniać opiekun, zakres jego 

obowiązków oraz zasady jego odwoływania. 

Rozdział 8 Statutu określa zasady zwrotu kosztów oraz zasady delegowania członków 

Młodzieżowego Sejmiku biorących udział w posiedzeniach lub w zorganizowanym wydarzeniu, 

na którym reprezentuje Młodzieżowy Sejmik. 

Rozdział 9 Statutu przewiduje możliwość przyznania przez Młodzieżowy Sejmik tytułu 

„Honorowego Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego”. 

Rozdział 10 zawiera postanowienia końcowe, które stanowią o odpowiednim zastosowaniu 

przepisów Statutu Województwa Lubelskiego oraz o trybie zmian Statutu. 

III. Termin wejścia w życie uchwały 

Proponuje się, by uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. Nie zachodzą żadne przesłanki uzasadniające 

skrócenie vacatio legis zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 

IV. Konsultacje i uzgodnienia1 

 
1 Niniejszy projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Lubelskiego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, reprezentatywnymi organizacjami 

związków zawodowych, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 

Lubelskiego, Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz innymi podmiotami, w tym 

w szczególności samorządami uczniowskimi i samorządami studenckimi. 

Po przeprowadzeniu konsultacji ich rezultaty oraz wpływ na treść przedkładanego projektu uchwały zostaną 

przedstawione Sejmikowi przez Zarząd Województwa w tym punkcie uzasadnienia. 

 


