
                              

  

Uchwała Nr II/16/2014 

Rady Miejskiej w Karczewie  

z dnia 18 grudnia 2014 roku 

 
w sprawie inicjatywy powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i pkt 17 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie inicjatywę powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej            

w Karczewie, której celem będzie wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród 

młodzieży zamieszkałej w Gminie Karczew. 

2. Wyraża się zgodę na podjęcie działań przygotowawczych zmierzających do powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie, w tym sporządzenie projektu jej statutu celem 

przedłożenia Radzie Miejskiej w Karczewie.  

 

 § 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 2. Koordynatorem działań przygotowawczych, o których mowa w § 1 ust. 2 powyżej,           

z ramienia Rady Miejskiej w Karczewie ustanawia się radnego Pana Piotra Trzaskowskiego. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

   Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 17 ustawy o samorządzie gminnym należą 

edukacja publiczna oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie 

programów pobudzania aktywności obywatelskiej. 

Kształtowanie świadomości obywatelskiej winno następować już u dzieci i młodzieży, tak by po 

uzyskaniu pełnoletności, i wynikającego z niej czynnego prawa wyborczego, odczuwały one 

potrzebę uczestnictwa w życiu publicznym i wywierania na nie swojego wpływu. 

Inicjatywa powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie jako ciała opiniotwórczego, o 

charakterze konsultacyjnym w stosunku do organów Gminy, stwarza lokalnej młodzieży szansę na 

rozwój, naukę i wychowanie przez kształtowanie postawy obywatelskiej, idei współdziałania dla 

realizacji celów o wymierzę społecznym. 

Młodzieżowa Rada Miejska w Karczewie będzie miała za zadanie: 

1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży; 

2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży; 

3) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Gminy; 

4) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych 

oraz poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego; 

5) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio 

wpływających na sposób i jakość życia w Gminie; 

6) rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych oraz 

pozarządowych; 

7) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Gminy oraz gmin ościennych; 

8) inspirowanie uczestnictwa młodzieży w rozwoju kulturalnym i sportowym. 

Z powyższych względów inicjatywa powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie 

zasługuje na poparcie i pozytywne przyjęcie.  

Wynikiem działań przygotowawczych zmierzających do powołania w przyszłości Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Karczewie będzie w szczególności projekt jej statutu oraz projekt uchwały Rady 

Miejskiej w Karczewie o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie.  

 

 

 

 

  Przewodnicząca Rady 

   Danuta Trzaskowska 

 


