
UCHWAŁA NR LV/361/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018r., 
poz. 870), Rada Gminy Kawęczyn uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 22.07.2022r. i  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji - Rada Gminy Kawęczyn postanawia nie uwzględnić petycji dotyczącej utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik do uchwały Nr LV/361/2022 

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 29 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 01.08.2022r. do Rady Gminy Kawęczyn wpłynęła petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy. 

Petycja, o której mowa powyżej, została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej 
załatwienia i przedstawienia stanowiska Radzie Gminy Kawęczyn. 

W dniu 20.09.2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy petycji i wnioskuje o jej 
nie uwzględnianie ze względu na brak zainteresowania utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy Kawęczyn ze 
strony środowisk młodzieżowych z terenu gminy Kawęczyn. 

Na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek wójta oraz podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, 
w szczególności: organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze 
zm.), działających na terenie danej gminy, a także samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego 
z terenu danej gminy. 

Podczas dyskusji dodatkowo zauważono, że środowiska młodzieżowe z terenu gminy nie sygnalizowały 
potrzeby ani zainteresowania utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy, a osoba fizyczna składająca petycję 
zamieszkała w znacznej odległości od gminy Kawęczyn nie działa w imieniu jej zainteresowanych środowisk ( 
nie posiada ich zgody). 

Analizując treść petycji Rada Gminy Kawęczyn uznaje za słuszne podejmowanie działań zmierzających do 
zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie społecznej działalności samorządu terytorialnego, jednakże 
w ocenie Rady Gminy powinny być one dostosowane do specyfiki każdej z gmin i odnosić się do 
przedstawionych w tym względzie stanowisk podmiotów, które mogą być inicjatorami jej utworzenia. 

Zdaniem organu stanowiącego to właśnie zaangażowanie młodzieży w proces powołania omawianej 
instytucji jest najistotniejsze, ponieważ to ona ma brać czynny udział w pracy tego gremium. Od 
zaangażowania młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań przez młodzieżową radę gminy, 
a co za tym idzie celowość jej tworzenia. 

Ponadto uznano, że młodzież z terenu naszej gminy ma łatwy dostęp do organów gminy oraz do organów 
jednostek pomocniczych gminy i może liczyć na prezentację swoich oczekiwań i postulatów przez radnych 
oraz sołtysów. 

Ze względu na brak zainteresowania utworzeniem młodzieżowej rady gminy ze strony środowisk 
działających na terenie gminy Kawęczyn Rada Gminy postanawia nie uwzględnić złożonej petycji. 

Przedmiotowe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało przegłosowane w obecności 4-u 
członków na stan 6-u osób pełnego składu Komisji. 

Za głosowało – 4 radnych. 

Przeciwnych było – 0  radnych. 

Wstrzymało się od głosowania – 0 radnych. 

Przedmiotowe stanowisko Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Gminy. 

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, sposób jej załatwienia nie może być 
przedmiotem skargi. 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR LV/361/2022 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, o ile jest on 
kompetentny. Petycja była przedmiotem szczegółowej analizy przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji w dniu 20.09.2022 r. Wynikiem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
jest przedkładany obecnie Radzie Gminy Kawęczyn projekt uchwały w sprawie załatwienia 
petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Uzasadnienie faktyczne i prawne 
załatwienia petycji stanowi załącznik do projektu uchwały. 
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