
UCHWAŁA NR  101/XXII/2015
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2015 r., poz. 1515 j.t.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Gostyninie.

§ 2
Nadaje się Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie, stanowiący Załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Andrzej Robacki



Uzasadnienie
Art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym traktuje, iż gmina podejmuje działania na rzecz
wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród
młodzieży. Z kolei ust. 2 wprost stanowi, że rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk
może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
Podstawowe jednostki samorządów terytorialnych posiadają więc możliwość stworzenia
młodzieżowego organu doradczego. Jedną z form propagowania samorządności może być właśnie
utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie.
Do tej pory w Gostyninie młodzież podejmowała działania w ramach organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych czy Samorządów Uczniowskich. Pozytywnie oceniamy te
inicjatywy, które dotykają tematyki pracy na rzecz młodych ludzi. Jednocześnie biorąc pod uwagę
doświadczenia innych miast, organizacji społecznych oraz zdanie samej młodzieży szkolnej, stoimy
na stanowisku, że niezwykle ważne dla młodego pokolenia obywateli Gostynina jest powołanie
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie, której celem będzie:
- upowszechnianie idei samorządności wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
- powołanie naturalnej szkoły liderów, którym bliska jest idea społeczeństwa obywatelskiego;
- integracja środowiska młodzieżowego we współpracy z organizacjami społecznymi;
- możliwość zabierania głosu przez młodzież w sprawach publicznych;
- wpływanie przez młodych mieszkańców na decyzje samorządu ich dotyczące.
W Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gostyninie młodzi Gostyninianie otrzymają szansę
wyrażania swojej opinii w sprawach miasta i zapoznania się z problematyką prac samorządu.
Niniejszy projekt uchwały poddany został głębokiej próbie społecznej aprobaty. Zebrano pod
nim wymaganą liczbę podpisów i stał się obywatelskim projektem uchwały.
Budżet związany z kosztami funkcjonowania i obsługi Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Gostyninie winien być wydzielony w budżecie Biura Rady Miejskiej. Koszty te obejmują obsługę
posiedzeń MRM, koszty opracowań powstających na rzecz MRM, prowadzenie strony internetowej
MRM, koszty korespondencji, telefonów, powielanie materiałów.
Wierzymy, że powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie stanie się
odzwierciedleniem zmiany pokoleniowej, która pozytywnie wpływać będzie na lokalną społeczność


