
 

MŁODZIEŻOWE RADY. NOWE OBOWIĄZKI GMIN, POWIATÓW, 
WOJEWÓDZTW W ZAKRESIE ICH TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA

 

Proponujemy Państwu udział w Webinarium podczas którego zostaną omówione zasady funkcjonowania młodzieżowych rad 
zgodnie ze zmienionymi przepisami. W 2021 roku Ustawa nowelizująca wprowadziła praktyczne rozwiązania między innymi 
w zakresie zwrotu kosztów na rzecz ich członków czy interpelacji kierowanych do organu wykonawczego lub jego 
przewodniczącego. Wprowadzone zmiany zwłaszcza zakończenie sporów interpretacyjnych np. w odniesieniu do regulacji 
dotyczących opiekunów młodzieżowych rad lub sejmików. 

 

• Omówienie prawnych kwestii w zakresie powoływania młodzieżowej rady. 

• Wskazanie na co należy zwrócić uwagę w zakresie funkcjonowania młodzieżowych rad. 

• Przedstawienie przydatnych wskazówek dotyczących działalności młodzieżowej rady. 

• Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i pytań z zakresu tematu omawianego podczas zajęć. 

1. Wprowadzenie i przepisy ogólne – powołanie rady: 
a. Podstawy prawne działalności rad – omówienie, obowiązujących od grudnia 2021r., znowelizowanych przepisów 

ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, dotyczących powołania i funkcjonowania 
młodzieżowych rad. 

b. Tworzenie prawa lokalnego w zakresie funkcjonowania rad młodzieżowych. 
c. Rola i cele rad młodzieżowych. 
d. Rekrutacja do młodzieżowych rad – tryb i kryteria wyboru jej członków. 
e. Omówienie orzecznictwa sądowego i administracji. 

2. Funkcjonowanie młodzieżowych rad: 
a. Zadania rady: 

• konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, 

• inicjowanie procesu uchwałodawczego, 

• zapytania do organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta), 

• współpraca i monitoring strategicznych dla gminy dokumentów, 

• realizacja różnych projektów i działań. 
b. Zasady działania, prawa i obowiązki radnych. 
c. Przygotowanie do pełnienia mandatu radnego. 
d. Organizacja rady (prezydium, przewodniczący, komisje). 
e. Formy działania rady w określonej sprawie (uchwały, apele, rezolucje, opinie). 
f. Działania promocyjno – marketingowe. 

3. Wsparcie w działalności rady młodzieżowej: 
a. Finansowanie działalności. 
b. Opiekun rady – wymagania i zadania. 
c. Wsparcie ze strony nauczycieli  i urzędników – wspólna realizacja przedsięwzięć. 
d. Wsparcie środowiska. 
e. Współpraca ponadlokalna (regionalna, krajowa i międzynarodowa). 

4. Dyskusja. 

Kierownicy JST, sekretarze, pracowników JST współpracujący z radami młodzieżowymi.

 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Młodzieżowe rady. Nowe obowiązki gmin, powiatów, województw w zakresie 
ich tworzenia i funkcjonowania 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium online. 

 

28 października 
2022 r. 

Szkolenie w godzinach 9:30-13:30 

  

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 25 
milena.dudek@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia 
na www.okst.pl do 25 października 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone 
przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest 
równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na 
podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
   
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:milena.dudek@okst.pl
http://www.okst.pl/

