
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 
WÓJTA GMINY OBROWO 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie powołania Młodzieżowej Grupy Doradczej Wójta Gminy Obrowo 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Mając na uwadze potrzebę wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a w szczególności wolę 
zapewnienia udziału przedstawicieli środowisk młodzieżowych w kształtowaniu spójnej polityki młodzieżowej, 
która ma zachęcać do uczestnictwa w życiu społecznym na poziomie lokalnym, powołuję Młodzieżową Grupę 
Doradczą Wójta Gminy Obrowo, zwaną dalej Grupą. 

§ 2. Grupa ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. 

§ 3. W skład Grupy mogą wchodzić osoby aktywne społecznie od 13 do 26 roku życia, zamieszkałe na 
terenie gminy Obrowo. 

§ 4. Członków Grupy powołuje i odwołuje Wójt Gminy Obrowo w drodze zarządzenia. 

§ 5. Kadencja członków Grupy jest równa kadencji Wójta Gminy Obrowo. 

§ 6. Liczbę członków Grupy ustala Wójt Gminy Obrowo. 

§ 7. Udział w posiedzeniach i pracach Grupy ma charakter nieodpłatny, w szczególności nie przysługuje 
z tego tytułu wynagrodzenie, dieta ani rekompensata za utracone zarobki. 

§ 8. 1. Grupa wydaje opinie oraz podejmuje wnioski i inne rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu Grupy. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Grupa wybiera zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Grupy, spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje posiedzeniami Grupy i reprezentuje 
ją na zewnątrz. 

§ 9. Wykonanie zarządzenia zleca się specjaliście ds. komunikacji i współpracy z mediami Urzędu Gminy 
Obrowo. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Obrowo 
 
 

Andrzej Wieczyński 
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