
Lublin, 28 czerwca 2022 r.  

OP-II.820.3.2022.MNP  

Sprawozdanie 

z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego 

1. Podstawa prawna konsultacji.  

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, 

z późn. zm.); 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327); 

3) uchwała nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. 

Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.); 

4) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854); 

5) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

2.  Przedmiot konsultacji.  

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie 

utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego.  

3.  Omówienie przebiegu konsultacji. 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 maja 2022 r. 

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego, 

przeprowadzono konsultacje z następującymi podmiotami:  

1) Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia Projektu; 

2) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze 

pożytku publicznego – w terminie od dnia 24 maja 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r.; 

3) reprezentatywne organizacje związków zawodowych – w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Projektu; 

4) Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku 

Województwa Lubelskiego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia Projektu; 

5) Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – w terminie 

30 dni od dnia doręczenia Projektu; 

6) inne podmioty, w tym w szczególności samorządy uczniowskie i samorządy 

studenckie – w terminie od dnia 24 maja 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r. 

Konsultacje były prowadzone w formie:  

1) publikacji projektu uchwały na stronie internetowej Województwa Lubelskiego: 

https://www.lubelskie.pl/kategoria/ogloszenia-i-komunikaty/ oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce 

„Urząd Marszałkowski/Konsultacje społeczne”; 

2) zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

w sferze pożytku publicznego a także inne podmioty, w tym w szczególności samorządy 

uczniowskie i samorządy studenckie, uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: organizacja@lubelskie.pl;  

https://www.lubelskie.pl/kategoria/ogloszenia-i-komunikaty/
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3) doręczenia projektu uchwały w dniu 16 maja 2022 r. Radzie Działalności Pożytku 

Publicznego Województwa Lubelskiego, reprezentatywnym organizacjom związków 

zawodowych, Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych 

przy Marszałku Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiej Radzie Dialogu 

Społecznego Województwa Lubelskiego.  

4.  Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji. 

W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 

działalność w sferze pożytku publicznego oraz inne podmioty, w tym w szczególności 

samorządy uczniowskie i samorządy studenckie nie przekazały żadnej uwagi ani opinii 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacja@lubelskie.pl. Zarząd 

Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” oraz Rada OPZZ Województwa 

Lubelskiego w wyznaczonym terminie nie zajęły stanowiska w przedmiotowym zakresie.  

Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Lublinie w swojej odpowiedzi 

poinformował, że nie zgłasza uwag do zapisów projektu uchwały. 

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 

Lubelskiego przedstawiła następujące uwagi i opinie do projektu Statutu Młodzieżowego 

Sejmiku Województwa Lubelskiego: 

1) do § 5: 

„ujęcia § 5 przedstawiciela młodzieży z niepełnosprawnością spełniającego kryteria”; 

2) do § 16: 

„ustanowienie Członka WSRON w § 16”; 

3) do § 13: 

„przekazywania zgłaszanych wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w/w Statutu 

do konsultacji z WSRON”; 

4) do § 11:  

„ujęcie jako jeden z celów Sejmiku, o których mowa w § 11 działań włączających młodzież 

z niepełnosprawnościami w celu pełnej partycypacji w życiu społecznym poprzez realizację 

zadań i celów ujętych w Konwencji Osób Niepełnosprawnych”. 

Zespół roboczy ds. utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego 

rekomenduje uwzględnienie przedstawionego wniosku nr 4. Rola młodzieży 

z niepełnosprawnością zostałaby uwzględniona w celach Młodzieżowego Sejmiku w pkt 2: 

„budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia oraz rozwoju partycypacji w życiu 

województwa”, do którego proponuje dodać wyrazy „w tym wśród młodzieży 

z niepełnosprawnością”. 

Z kolei nie rekomenduje się uwzględnienia pkt 1-3. Projekt Statutu nie wyklucza udziału 

w Młodzieżowym Sejmiku osób z niepełnosprawnością. Możliwość kandydowania mają 

wszystkie osoby spełniające określone kryteria. Co więcej, informacje i dokumenty związane 

z wyborami będą dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, co na pewno będzie 

ułatwieniem dla kandydatów z niepełnosprawnością. Analogicznie nie rekomenduje się 

członka Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych do składu Komisji 

Wyborczej. Uwaga nr 3 dotyczy wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej składanych 

do uprawnionych podmiotów. Wnioski te wynikają z uprawnienia młodzieżowego sejmiku 

zawartego w art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

Jeśli uprawniony organ (Sejmik Województwa Lubelskiego) podejmie inicjatywę 

uchwałodawczą w następstwie złożonego wniosku, wówczas zgodnie z przepisami prawa 

projektowany akt prawa miejscowego będzie konsultowany z Wojewódzką Społeczną Radą 

ds. Osób Niepełnosprawnych. 
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Rada Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego pozytywnie zaopiniowała projekt 

z jednoczesną rekomendacją „zmiany poprzez skreślenie pkt 5 w § 14 ust. 1, w projekcie 

Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego”. 

Rekomenduje się uwzględnienie powyższej opinii. Skreślenie statusu ucznia, jako warunku 

obligatoryjnego dla radnego, umożliwi udział w Młodzieżowym Sejmiku osobom, które 

zakończyły edukację szkolną przed 21 rokiem życia. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego pozytywnie 

zaopiniowała przedstawiony projekt, jednocześnie proponując dokonanie w § 14 ust. 1 pkt 3 

Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego następującej zmiany: 

„podniesienie górnej granicy wieku kandydatów na radnych do 25 lat”. 

Nie rekomenduje się uwzględnienia przedstawionych uwag. Proponuje się, aby górna granica 

wieku kandydatów była określona tak jak dotychczas w Projekcie, tj. 21 lat. Argumentem 

za takim rozwiązaniem jest fakt, że osoby w wieku 21 lat nabywają już bierne prawo wyborcze 

do np. Sejmu RP czy Parlamentu Europejskiego. 

5. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa 

miejscowego.  

W projekcie Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego stanowiącego 

załącznik do konsultowanej uchwały proponuje się wprowadzenie następujących zmian: 

1) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia oraz rozwoju partycypacji 

w życiu województwa, w tym wśród młodzieży z niepełnosprawnością;”; 

2) w § 14 w ust. 1 uchyla się pkt 5 w brzmieniu: „5) w dniu wyboru ma status ucznia;”  

i w rezultacie dotychczasowe pkt 6-8 otrzymują odpowiednio numerację pkt 5-7. 

Ponadto w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego terminy wynikające  

z § 3 - § 5 były nieuzupełnione podczas konsultacji. Terminy na tym etapie nie były możliwe 

do przewidzenia i zależały od przebiegu prac legislacyjnych. 

Zespół roboczy ds. utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego 

rekomenduje następujące terminy: 

1) w § 3: 

„§ 3. Pierwsza kadencja Młodzieżowego Sejmiku rozpoczyna się 12 stycznia 2023 r. i kończy 

się 12 stycznia 2025 r.”; 

2) w § 4: 

„§ 4. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego powoła w terminie  

do dnia 7 października 2022 r. Komisję Wyborczą, która przeprowadzi wybory członków 

Młodzieżowego Sejmiku pierwszej kadencji.”; 

3) w § 5: 

„§ 5. Komisja, o której mowa w § 4, ogłosi w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. wybory 

do Młodzieżowego Sejmiku pierwszej kadencji.”. 

Terminy te zostały określone z uwzględnieniem okresu wakacyjnego, harmonogramu prac 

Sejmiku Województwa Lubelskiego, wymogu publikacji aktu prawa miejscowego i związanego 

z nim terminu wejścia w życie a także harmonogramu działań związanych 

z przeprowadzeniem wyborów do Młodzieżowego Sejmiku pierwszej kadencji. 


