
UCHWAŁA NR XXXVII/249/22 
RADY GMINY PAWŁOWICZKI 

z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie  rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r.dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada 
Gminy Pawłowiczki uchwala co następuje: 

§ 1. 1 Petycję z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowiczki uznaje 
się za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowiczki do przesłania uchwały podmiotowi 
wnoszącemu petycję wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pawłowiczki 

 
 

Przemysław Malinka 
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UZASADNIENIE 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Pawłowiczki wpłynęła petycja w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy.  

Zgodnie  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. 

Jednocześnie zgodnie z art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Rada Gminy Pawłowiczki powołała Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uchwałą nr I/5/18 z dnia 19 

listopada 2018 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pawłowiczki na posiedzeniu w dniu 19 września 2022 r. 

przeanalizowała treść petycji i stwierdziła, co następuje:  

W petycji wysunięto argument, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu 

gminy Pawłowiczki uzyskać realny wpływ na tworzenie prawa lokalnego oraz poznać i rozwinąć 

umiejętności w zakresie funkcjonowania lokalnego samorządu. 

Działania w celu zwiększenia aktywizacji młodzieży to bardzo istotny problem, jednakże wymaga podjęcia 

inicjatyw dostosowanych do specyfiki każdej z gmin. Na terenie gminy Pawłowiczki nie zauważono 

zainteresowania utworzeniem reprezentacji  ze strony środowiska młodzieżowego.  Ponadto wnoszący 

petycję również nie wykazał poparcia dla utworzenia młodzieżowej rady od podmiotów z terenu gminy 

Pawłowiczki, o których mówi art. 5b ust. 2 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm). Zwrócono także uwagę na fakt, że powołanie Młodzieżowej Rady Gminy 

będzie wymagało dodatkowego zabezpieczenia finansowego związanego z utworzeniem rady, organizacją 

jej pracy oraz obsługą administracyjno-biurową, a zważywszy na brak wyraźnej inicjatywy ze strony 

lokalnej młodzieży w przedmiotowym zakresie uznano petycję za bezzasadną. 

Jednocześnie stwierdzono, że młodzież z terenu gminy ma swobodny dostęp zarówno do organizacji 

najniższego szczebla władzy samorządowej jakim są jednostki pomocnicze, jak również do organu 

uchwałodawczego i wykonawczego gminy tj. wójta i rady gminy.   

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Pawłowiczki przychyliła się do stanowiska Komisji i postanowiła 

o nieuwzględnieniu ww. postulatu.  
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