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Uzasadnienie uwagi
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Uwaga ogólna
Uspójnienie regulacji w zakresie
Charakter obu typów rad jest podobny.
młodzieżowej rady gminy z regulacjami dot. Aby uniknąć chaosu legislacyjnego i
gminnej rady seniorów.
niepotrzebnych dywagacji na temat różnic
1.
w zakresie roli, jaką oba typy rady mają
pełnić, zaleca się ujednolicenie przepisów
(ewentualnie uwypuklając różnice
pomiędzy typami rad).
Art.1 zmieniający
Zmiana brzmienia. Niejasne sformułowanie
Należy wyjaśnić z czym wiąże się
art. 5b ust. 2
„rada gminy na wniosek zainteresowanych
stwierdzenie „procedowanie wniosku”.
2.
środowisk proceduje wniosek w sprawie
Jaką „procedurę” ma autor na myśli? Jakie
utworzenia młodzieżowej rady gminy”.
czynności będą uznawane za
„procedowanie”?
Art. 1 zmieniający
Należy wyjaśnić jakie inicjatywy na rzecz
Tak nieprecyzyjny zapis może skutkować
art. 5b ust. 2a
społeczności lokalnej może podejmować
wykorzystywaniem młodzieżowych rad
rada. Proponuje się dodać zapis, że zakres
przez różne grupy środowisk lokalnych do
3.
przedsięwzięć reguluje statut rady.
niemalże każdego celu, w tym
niekoniecznie związanego z istotą
funkcjonowania młodzieżowych rad.
Art. 1 zmieniający
Doprecyzowanie przepisu. Zmiana zd.2
Statut ma być stworzony w porozumieniu i
art. 5b ust. 3
przepisu.
z uwzględnieniem opinii młodzieży – nie
jest jasne, kto w imieniu młodzieży miałby
opiniować statut, w jaki sposób. Ponadto,
4.
wątpliwości budzi „uwzględnienie opinii”
–opinia młodzieży nie może być dla rady
wiążąca. Proponuje się zmienić
„uwzględnienie opinii” na „bierze pod

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

uwagę opinię”.
Art. 1 zmieniający
art. 5b ust. 5

Zmiana zdania pierwszego: „rada gminy
może przyznać środki na jej
funkcjonowanie”. Wykreślenie zdania
drugiego.

Art. 1 zmieniający
art. 5b ust. 6 w
powiązaniu z art. 2
dot. art. 41b

Zmiana/wykreślenie.

5.

6.

Przyznano młodzieżowej radzie
absurdalne wręcz możliwości w zakresie
finansowania jej inicjatyw.
Prośba o wyjaśnienie kto określi środki
niezbędne do funkcjonowania rady, co
oznacza wsparcie techniczne,
merytoryczne i finansowe. Na mocy tego
przepisu gmina będzie zobligowana do
finansowania nawet niedorzecznych żądań
młodzieżowej rady.
Stwierdzenie, że rada korzysta z wszelkich
zasobów gminy w celu realizacji swoich
inicjatyw jest niedopuszczalne. Nawet
gmina nie ma takiej dowolności w
dysponowaniu majątkiem. Jest to
szczególnie niebezpieczne w powiązaniu z
art. 5 b ust. 2a, mówiącym o niemalże
nieograniczonym zakresie działalności
młodzieżowych rad.
Kwestia inicjatywy uchwałodawczej jest
materią statutową. To w statucie gminy
winno być przewidziane kto i na jakich
zasadach może proponować uchwały do
głosowania.
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