
Projekt grupy radnych
z dnia ………………

Uchwała Nr …………..

Rady Miasta Lublin

z dnia ………..

 
w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Lublin

Na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.  U. z 2001 r.  Nr 142,  poz.  1591,  z póź.  zm.)  Rada Miasta Lublin uchwala,
co następuje:
 

§ 1.
1. W celu wspierania i  upowszechniania idei samorządowej radny Rady Miasta 

Lublin (zwany dalej „radnym”) może powołać społecznego asystenta (zwanego 
dalej „asystentem”), który będzie wspierał jego działalność.

2. Asystent radnego pełni swoją funkcję wyłącznie dobrowolnie i nieodpłatnie.
3. W przypadku,  gdy powołany asystent jest osobą niepełnoletnią,  na pełnienie 

przez niego funkcji asystenta muszą wyrazić zgodę na piśmie jego rodzice lub 
prawni opiekunowie.

§ 2.
Asystent  radnego  ma  prawo  do  uczestniczenia  w  pracach  radnego  związanych  z 
wykonywaniem mandatu.

§ 3.
1. Radny jest obowiązany poinformować Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o 

fakcie powołania asystenta niezwłocznie po powołaniu.
2. Radny  jest  obowiązany  podać  Przewodniczącemu  Rady  Miasta  Lublin 

następujące dane dotyczące asystenta:
1) imię i nazwisko,
2) datę powołania.

3. Radny może w każdym czasie odwołać swego asystenta, o czym niezwłocznie 
na piśmie informuje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

§ 4.
1. Rejestr asystentów radnych Rady Miasta prowadzi Biuro Rady Miasta Lublin.
2. Dane, o których mowa w § 3 ust. 2, są jawne i są podawane do wiadomości 

publicznej  przez  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Lublin  na  stronie  Urzędu 
Miasta Lublin.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
Uchwała  reguluje  tryb  powoływania  społecznych  asystentów  radnych  Rady 

Miasta  Lublin,  celem  wspierania  i  upowszechniania  idei  samorządowej  wśród 
mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, co stanowi realizację art. 5b ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Uchwała określa zakres współpracy radnego oraz jego asystenta, który zawiera 
się przede wszystkim w wymiarze edukacyjnym. Przyjęcie uchwały stanowi kolejny 
krok, (po powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta), ułatwiający młodym mieszkańcom 
Lublin aktywne uczestniczenie w życiu miasta.

Asystenci  pełniliby  swoją  funkcję  dobrowolnie  i  nieodpłatnie.  Uchwała  nie 
nakłada obowiązku powołania asystenta – daje jedynie taką możliwość. Każdy radny 
mógłby powołać dowolną ilość asystentów. 

Asystent radnego ma prawo do uczestniczenia w pracach radnego związanych z 
wykonywaniem mandatu, w żaden jednak sposób go nie zastępuje.

Asystenci radnych miast funkcjonują już w wielu miastach w Polsce, m.in. w 
Łodzi, Włocławku.

Uchwała nie generuje kosztów obciążających budżet miasta.


