
UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2022 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się w całości petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy Przyrów z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Przyrów do 
poinformowania podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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Uzasadnienie 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy Przyrów wpłynęła petycja Pana 
Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, która została 
skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U.  
z 2018 r. poz. 870) petycja złożona do organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizując oraz rozpatrując petycję na 
posiedzeniu w dniu 27 października 2022 r. zapoznała się z treścią petycji.  
W toku dyskusji Komisja zwróciła uwagę na fakt, iż zgodnie z dyspozycją art.5b 
ust. 2 u.s.g., powołanie młodzieżowej rady gminy następuje na podstawie 
uchwały rady gminy, po złożeniu wniosku przez zainteresowane środowiska. 
Zdaniem Komisji najistotniejszą sprawą w tym temacie powinno być 
zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży w proces powoływania omawianej 
Rady, ponieważ to ona ma brać czynny udział w pracy tego organu. Od 
zaangażowania młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co 
za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady gminy. 

W wyniku dyskusji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie 
Gminy Przyrów nieuwzględnienie postulatów zawartych w treści petycji, tj. 
powołania w drodze uchwały Młodzieżowej Rady Gminy i nadania jej statutu, 
ponieważ młodzież na ten moment nie wykazuje zainteresowania uczestnictwem 
i pracą w ramach takiej Rady, a co za tym idzie akt prawny stałby się „martwy”. 

Zważywszy na dotychczasowy brak inicjatywy oddolnej wśród społeczności 
lokalnej i środowisk młodzieży utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jest 
niecelowe, a złożoną petycję należy uznać za niezasługującą na  uwzględnienie. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały wydaje się 
uzasadnione. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie 
załatwienia petycji w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o petycjach (Dz.U. z 2018r., poz. 870). 

Pouczenie 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób 

załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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