
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 

Na podstawie art. 5b ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) w związku z uchwałą Nr III/3/2022 Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice  z dnia 
22 lutego 2022 r.  w sprawie wskazania kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy 
Michałowice, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wybiera się Panią Katarzynę Łopatę opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 5b ust. 14 znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o samorządzie gminnym 
wyboru opiekuna młodzieżowej rady gminy dokonuje rada gminy spośród kandydatów wskazanych 
przez młodzieżową radę gminy. 

O zmianach w ustawie, a tym samym idącymi za nimi zmianami w statucie, MRG została 
poinformowani podczas dwudniowych szkoleń w grudniu 2021 r.   

20 stycznia 2022 r. odbyła się I sesja i radni  wskazali 3 kandydatów na opiekuna MRG. Dwóch z nich 
nie spełniło wymogu formalnego, nie są mieszkańcami naszej gminy, o czym został poinformowany 
przewodniczący MRG pomiędzy sesjami.  

Podczas II sesji, która odbyła się 22 lutego 2022 r., radni nie wskazali kolejnych osób i jednogłośnie 
wybrali kandydatkę do pełnienia funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice. Została 
nią Pani Katarzyna Łopata, mieszkanka Reguł, spełniająca wymagania określone w § 3 ust. 1  Statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/407/2021 
Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę Nr XIII/170/2019 Rady 
Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
i nadania jej statutu. W tej sprawie została podjęta stosowna uchwała przez MRG.  

Pani Katarzyna Łopata współpracowała z radnymi I i II kadencji MRG (2019-2021), pełniąc funkcję 
opiekuna Młodzieży Rady Gminy Michałowice. Pomagała wdrażać działania podejmowane przez 
młodych radnych, a były to m.in. współorganizowanie debaty o  edukacji (wspólna dyskusja 
z młodzieżą, rodzicami, ekspertami i pedagogami na temat kierunków zmian w oświacie. Jaka 
powinna być współczesna szkoła) oraz o zdalnym nauczaniu (wspólna dyskusja młodzieży o tym jak 
oceniają zdalne nauczanie, jaki wpływ na ich życie miał ten sposób nauki i z jakimi problemami 
musieli się mierzyć); otwarcie boiska w Komorowie, zorganizowanie spotkań pn. zostań Mistrzem 
słowa (cykl warsztatów dla młodzieży umożliwiających kształcenie umiejętności językowych), czy 
koordynowała włączanie się MRG w akcje sołectw i NGO. Uczestniczyła w sesjach MRG. Była w 
stałym kontakcie z radnymi, służąc im pomocą.    

Ponadto Pani Katarzyna Łopata jest znana społeczności gminy Michałowice, gdyż przez 4 lata była 
członkinią Rady Sołeckiej w Regułach, gdzie wraz nią realizowała liczne działania na rzecz 
mieszkańców.  

 

Z uwagi na wskazanie przez radnych MRG kandydatury Pani Katarzyny Łopaty do pełnienia funkcji 
opiekuna MRG zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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