
Młodzieżowe Rady Sołeckie

Projekt „Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych 
w Widomej

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.



Młodzieżowe Rady

 Młodzieżowa rada miasta / dzielnicy / gminy / sołectwa / powiatu -
fakultatywny organ samorządu terytorialnego o charakterze
konsultacyjnym.

 Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy
zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych
wyborach organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę
reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu
uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych
mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów
samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.



Młodzieżowe Rady
 Młodzieżowi radni to najczęściej osoby uczące się w

gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Jest
również wiele przykładów młodzieżowych rad
tworzonych przez uczniów szkół podstawowych klas IV-
VI (na przykład młodzieżowa rada sołecka w
miejscowości Bebło gmina Wielka Wieś, powiat
krakowski)

 Pracując w młodzieżowej radzie biorą odpowiedzialność
za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i
zasad funkcjonowania samorządu.



Co to jest Młodzieżowa Rada 
Sołecka w naszym projekcie?

 grupa 15-21 młodych osób (uczniów klas IV-VI) – wielkość 
MRS uzależniamy od liczby uczniów w danej szkole

 wybranych w każdej ze szkół uczestniczących w projekcie: 
SP Iwanowice; SP Sieciechowice i SP Widoma

 członkowie wybierani są w bezpośrednich,  powszechnych 
wyborach we wszystkich powyższych szkołach (wrzesień 
2014)

 kadencja trwa rok/dwa (do ustalenia)



Cele Młodzieżowych Rad Sołeckich

 Wyraża opinie młodzieży w sprawach jej dotyczących

 Realizuje przedsięwzięcia dla młodzieży w społeczności 
lokalnej (wieś, gmina)

 Konsultuje decyzje władz samorządowych dotyczące 
młodych obywateli



Formy aktywności 
młodzieżowych radnych

 Regularnie spotyka się na warsztatach

 Komunikuje się z rówieśnikami (ulotka, strona www, strona w 
lokalnej gazecie)

 Spotyka się z władzami sołectwa i gminy

 Bierze udział w posiedzeniach rady sołeckiej, zebraniach 
mieszkańców wsi, rady gminy oraz komisjach rady gminy

 Działa na rzecz szkół (np. samorząd uczniowski, koła 
wolontariatu)

 Realizuje przedsięwzięcia (projekty) skierowane do młodzieży



Młodzieżowa Rada Sołecka to sposób na 
systematyczne działanie obywatelskie 
uczniów w swojej lokalnej społeczności



Korzyści z utworzenia MRS
 zainteresowanie młodych ludzi sferą polityki/działalności społecznej na 

poziomie lokalnym,

 kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej 
społeczności lokalnej – realizowanie lokalnych projektów

 rozwijanie dialogu międzypokoleniowego - pomiędzy przedstawicielami rad 
sołeckich, władzami gminy a młodzieżą,

 zwiększenie zrozumienia potrzeb i lokalnych problemów przez młodzież, 
dzięki czemu w przyszłości będziemy mieć odpowiedzialnych i aktywnych 
społecznie obywateli, 

 zwiększenie skuteczności działań prowadzonych przez władze społeczności 
na rzecz młodych ludzi



To co najważniejsze! Co chcemy 
osiągnąć poprzez projekt i 
utworzenie MRS?

 aby uczniowie się zintegrowali;
 zdobyli umiejętności współpracy, 

realizowania wspólnych zadań, dzielenia 
się odpowiedzialnością;

 chłopcy  i dziewczęta w szkołach zyskali 
większy wpływ na życie szkoły i lokalnej 
społeczności;

 aby w szkole wiele się działo, uczniowie 
mieli przyjemność z angażowania się w 
projekty;

 uczniowie wyszli ze swoimi działaniami do 
środowiska lokalnego, lepiej je poznali i 
zainteresowali się nim.



Co przed nami?
(działania zaplanowane na okres V-VII.2014)

 zajęcia pozalekcyjne w szkołach z zakresu edukacji obywatelskiej (5 
tematów);

 przygotowanie i realizacja mini projektów przez uczniów klas IV-VI każdej 
ze szkół (na ich realizację, poszczególne klasy mają w budżecie projektu 
przeznaczoną kwotę 2100 zł – w sumie szkoły otrzymają wsparcie na 
kwotę 6300 zł)

 publiczna prezentacja projektów na koniec roku szkolnego w każdej ze 
szkół, stronach internetowych szkół, urzędu gminy, www.iwanowice.info , 
prasie lokalnej (specjalna wkładka w Naszych Sprawach) oraz regionalnej

http://www.iwanowice.info/


Co przed nami?
(działania zaplanowane na okres VII-IX.2014)

 poznanie przez uczniów zasad funkcjonowania instytucji 
samorządowych w Gminie Iwanowice – spotkania z Sołtysami i Radami 
Sołeckimi Widomej, Iwanowic (dla Iwanowic proponujemy wspólne 
spotkanie Rad Sołeckich z obu wsi) i Sieciechowic; spotkania z radnymi 
gminy, udział w posiedzeniu Komisji ds. Edukacji oraz sesji Rady 
Gminy;

 opracowanie regulaminów, zasad wyborów oraz programów działania 
MRS;

 wybór pierwszych MRS – wrzesień 2014 r.

 wyjazd do SEJMU RP i zwiedzanie Warszawy dla najbardziej aktywnych 
uczniów (po 15 uczniów z każdej ze szkół biorących udział w projekcie)



Podstawa prawna utworzenia MRS na 
terenie naszej gminy

USTAWA
z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art. 5b.
Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i 
upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców 
gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może 
wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy 
mającej charakter konsultacyjny.
Rada Gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej 
statut określający tryb wyboru jej członków i zasady 
działania.

Powyższe zapisy są podstawą do tworzenia
młodzieżowych rad również w jednostkach
pomocniczych gminy (dzielnica, sołectwo)



Ponieważ funkcjonowanie sołectwa reguluje statut w
związku z powyższym, proponujemy prawnie uregulować
powołanie Młodzieżowych Rad Sołeckich poprzez wpisanie
do statutów sołectw w Iwanowicach, Sieciechowicach i
Widomej Młodzieżowych Rad Sołeckich które będą miały
charakter opiniodawczy i doradczy w sprawach  dotyczących dzieci i młodzieży.

Uchwały Rad Gminy dotyczące zmian w statucie
powinny być przyjęte w okresie wakacyjnym, przed
wyborami do Młodzieżowych Rad Sołeckich.
Bardzo nam zależy aby w trybie procedowania tych zmian,
aktywnie uczestniczyli uczniowie ze szkół biorących udział w
projekcie (posiedzeniach Komisji, Rady Gminy, Rady Sołeckiej). 

Podstawa prawna utworzenia MRS na 
terenie naszej gminy



Co po zakończeniu projektu?

 Zakładamy, że MRS na trwałe wpiszą się w pejzaż naszych szkół i 
gminy;

 Wszystkie materiały, scenariusze, regulaminy jakie wytworzone 
zostaną w ramach projektu przekażemy do pozostałych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych Gminy Iwanowice;

 Gdyby udało się powołać kolejne MRS w innych szkołach i 
sołectwach, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie aby utworzyć 
Młodzieżową Radę Gminy, która byłaby wyższym szczeblem 

obywatelskiej samorządności uczniowskiej.



Co po zakończeniu projektu?

Nic tak nie mobilizuje do działania jak środki finansowe, które

mamy do dyspozycji i za wydatkowanie których jesteśmy

odpowiedzialni.

Dlatego przy rozdziale środków wiejskich nie zapominajmy o MRS!

Wystarczy niewielka kwota 2-3 tys. złotych (mogą to być środki z

kilku sołectw) za które młodzi ludzie będą odpowiedzialni i pod opieką

nauczycieli, sołtysów, rad sołeckich będą realizować własne projekty. 



Co po zakończeniu projektu?
W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w 
Widomej deklarujemy pomoc w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na wspieranie funkcjonowania MRS:

 Nowy unijny program dla młodzieży ERASMUS+

 Środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
(60 mln zł/rok)

 Nowy rządowy program na lata 2014-20 (ma być uruchomiony jesienią 
tego roku) na wspieranie działań dla młodzieży (planowany budżet to 
20 mln zł/rok) 



Zapraszamy do współpracy!
Bez Państwa wsparcia, życzliwości i 

pomocy nie uda nam się tego 
wszystkiego dobrze zrealizować!

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Oświatowych 
dziękuję:

Bożena Lisowska


