
UCHWAŁA NR 437/2022 
RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018r. 
poz. 870) Rada Gminy Przemęt uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, postanawia się rozpatrzyć 
petycję negatywnie z przyczyn zawartych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przemęt,  którego  zobowiązuje się do 
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Elżbieta Wita 
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Załącznik do uchwały Nr 437/2022 

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 31 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr  437/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 października 2022r.   
w sprawie rozpatrzenia petycji 

Do Rady Gminy Przemęt w dniu 1 sierpnia 2022 roku wpłynęła petycja p. P.K. w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Przemęt przekazał petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Przemęt celem analizy. 

Komisja zapoznała się i analizowała przedmiotową petycję na posiedzeniach w dniu 19 sierpnia 2022 roku 
oraz w dniu 19 października 2022 roku. Komisja po analizie stwierdziła, iż zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym art. 5b Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady z własnej inicjatywy lub 
na wniosek: 

1) wójta; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 
1243, 1535 i 2490), działających na terenie danej gminy;  

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt uznała, że wnoszący petycję 
nie jest żadnym z wnioskodawców wymienionych powyżej, w związku z czym podjęła decyzję o rekomendowaniu 
Radzie Gminy Przemęt, iż przedmiotową petycję należy rozpatrzyć negatywnie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt stwierdza, że idea powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy jest warta rozpatrzenia jednakże utworzenie takiego podmiotu powinno mieć miejsce m.in. z inicjatywy 
młodzieży gminy Przemęt. Jednocześnie Komisja proponuje wystąpić z informacją do szkół z terenu gminy 
Przemęt o możliwość utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Członkowie Komisji stwierdzili, że jeżeli pojawi 
się inicjatywa lokalnej młodzieży dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, komisja pochyli się nad 
wnioskiem. 

Uznać należy, że warto podjąć działania mające na celu promocję i informację na temat tego, czym jest 
i jakie kompetencje posiada Młodzieżowa Rada Gminy. Być może efektem tych działań będzie w przyszłości 
inicjatywa utworzenia ww. rady. 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Przemęt akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt i postanawia rozpatrzyć petycję negatywnie. 
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