
Zarządzenie Nr OR.0050. 135 .2021 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie powołania Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa oraz nadania mu regulaminu. 

 

Na podstawie art. 31 i art. 7 ust. 1 pkt 17 oraz art. 5 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Powołuję Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa dalej: „Forum”, którego członkami są 

aktywni społecznie mieszkańcy Gminy Dąbrowa w wieku 13 - 23 lat, którzy zgłosili się do prac 

Forum. 

 

§ 2. Organizację i funkcjonowanie Forum określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 1  

do Zarządzenia. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy 

 

   /-/ Katarzyna Gołębiowska – Jarek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr OR.0050.135.2021  z dnia 

25 sierpnia 2021 r.   

 

REGULAMIN 

FORUM MŁODZIEŻY GMINY DĄBROWA 

 

I. Postanowienia ogólne  

 

§ 1. 1.  Forum Młodzieży Gminy Dąbrowa, zwane dalej: „Forum”, jest zespołem o charakterze 

konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla działań podejmowanych przez Wójta Gminy 

Dąbrowa w sprawach dotyczących młodzieży.   

2. Forum składa się z powołanych zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa aktywnych społecznie 

mieszkańców Gminy Dąbrowa w wieku 13-23 lat.  

§ 2. Forum działa na terenie Gminy Dąbrowa.  

 

II. Cel funkcjonowania Forum.  

 

§ 3. Celem funkcjonowania Forum jest służenie lokalnej społeczności poprzez podejmowanie 

działań o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym oraz rozwijanie współpracy 

środowiska młodzieży z Wójtem Gminy Dąbrowa we wszystkich aspektach życia gminy,  

które dotyczą spraw młodzieży.  

 

§ 4. Do zakresu działań Forum należy w szczególności:  

1) upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy;  

2) rozwijanie aktywności  i udziału młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym 

gminy; 

3) opiniowanie rozwiązań dotyczących spraw młodzieży; 

4) zgłaszanie uwag do dokumentów mających wpływ na sprawy młodzieży; 

5) aktywny udział w konsultacjach dotyczących spraw młodzieży; 

6) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej oraz do 

zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. 

  

III. Tryb powoływania członków Forum  

 

§ 5. 1. Członkowie Forum powoływani są zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa, na okres 

wskazany w tym zarządzeniu.  

2.  Wójt ustala w formie odrębnego zarządzenia termin i formę dokonywania zgłoszenia do 

Forum.  

3. Zgłoszenie powinno zawierać minimum 5 podpisów poparcia mieszkańców gminy  

w wieku 13 do 23 lat.  

4. Pierwsze spotkanie powołanego Forum zwołuje Wójt Gminy oraz określa program 

spotkania.  

 

IV. Członkowie Forum   

 

§ 6. 1. Członkowie Forum pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu 

wynagrodzeń ani diet.  

2. Członek Forum ma obowiązek przestrzegania zapisów Regulaminu. 

 



§ 7. 1. Członek Forum może zostać odwołany w następujących przypadkach: 

1) na wniosek Forum; 

2) w przypadku złożenia rezygnacji; 

3) z inicjatywy Wójta.  

2. Wójt Gminy może mienić skład Forum na wniosek Forum. 

 

§ 8 1. Członkowie Forum wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz 

Wiceprzewodniczącego.  

2. Pracami Forum kieruje Przewodniczący Forum.  

3. Do zadań Przewodniczącego Forum Młodzieży należy w szczególności:  

1) ustalanie terminu spotkania i jego porządku;   

2) inicjowanie i organizowanie prac Forum Młodzieży;  

3) reprezentowanie Forum Młodzieży na zewnątrz;  

4. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.  

5. Członkowie Forum  mają obowiązek:  

1) uczestniczyć w spotkaniach Forum; 

2) aktywnie realizować cele i zadania Forum; 

4) godnie reprezentować środowisko młodzieży, której są przedstawicielami;  

5) informowania młodzieży o działalności Forum Młodzieży;  

6. Członkowie Forum mają prawo:  

1) przedkładać Forum własne projekty wniosków;  

2) wnioskować o umieszczenie w porządku spotkania punktów, które uważają za 

ważne;  

7. Ustalenia Forum zapadają z zachowaniem demokratycznych zasad i podejmowane są 

zwykłą większością głosów.  

 

V. Organizacja pracy Forum Młodzieży  

 

§ 9 1. Urząd Gminy Dąbrowa zapewnia miejsce spotkania Forum.  

2. Program spotkania wraz z odpowiednimi materiałami powinien zostać przekazany członkom 

Forum co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem spotkania za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub poczty tradycyjnej.  

3. Spotkanie może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej połowa powołanych 

członków Forum.  

4. W spotkaniach Forum Młodzieży mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby 

niebędące jej członkami.  

5. Techniczną i administracyjną obsługę Forum zapewnia Referat Organizacyjny Urzędu 

Gminy Dąbrowa.  

6.  Spotkania Forum odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

 

§ 10 1. Z przebiegu spotkania Forum sporządza się protokół.  

2. Do protokołu załącza się listę obecności na spotkaniu.  

3. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego Forum, a w razie jego 

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego.  

 

§ 11 Forum Młodzieży wyraża swoje opinie w formie pisemnej.  

 

VI. Postanowienia końcowe  

§ 12. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.  


