
UCHWAŁA NR XLIII/319/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)  oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu  z petycją  o utworzenie  Młodzieżowej Rady Gminy, Rada Gminy Rozdrażew uznaje 
petycję  za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i nie uwzględnia petycji.      
    

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Rozdrażew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/319/2022 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 30 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Rozdrażew wpłynęła petycja Pana Patryka Króla, której autor 
domaga się utworzenia Młodzieżowej Rad Gminy, co pozwoli młodzieży z terenu gminy zyskać realny 
wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności 
i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, 
a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej (...)”. 

Zgodnie ze Statutem Rady Gminy Rozdrażew w dniu 17 sierpnia 2022 r. petycja trafiła pod obrady 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy opinii w sprawie, 
której petycja dotyczy. Po zapoznaniu się z przedmiotem petycji Komisja uznała, co następuje. 

Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie działalności 
społecznej samorządu terytorialnego stanowi istotne formy działania gminy, jednakże powinny być one 
dostosowane do specyfiki każdej z gmin i odnosić się do wyrażonych stanowisk środowisk młodzieżowych 
w wyniku złożonych wniosków w tym temacie. 

Powyższe potwierdza również dyspozycja art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą 
rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek zainteresowanych 
środowisk. 

W tej sytuacji najistotniejsze, wydaje się zaangażowanie młodzieży w proces powoływania omawianej 
instytucji, ponieważ to ona ma brać czynny udział w pracy tego gremium. Od zaangażowania młodzieży 
zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady 
gminy. 

Uważamy, że idea powołania młodzieżowej rady jest warta rozpatrzenia, jeżeli środowiska młodzieżowe 
z terenu gminy Rozdrażew wystąpią z takim wnioskiem. 

Z analizy ordynacji wyborczych w gminach, gdzie takie rady funkcjonują wynika, że członkowie 
młodzieżowych rad są najczęściej wyłaniani spośród uczniów szkół średnich z uwagi na ich świadomość 
prawną i znajomość polityki lokalnej. 

Na terenie gminy Rozdrażew nie ma szkoły średniej, która stanowiłaby bazę do przeprowadzenia 
wyborów członków młodzieżowej rady. 

Ponadto w gminie Rozdrażew młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy i rad sołeckich. Młodzież 
może liczyć na reprezentację swoich inicjatyw i postulatów przez radnych i sołtysów, a tym samym ma 
możliwość podejmowania szeregu aktywności społecznych i realny wpływ na  życie społeczne,  kulturalne 
czy też sportowe. 

Zważywszy na brak zainteresowania powołaniem młodzieżowej rady ze strony gminnych środowisk, 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew, nie rekomenduje obecnie podejmowania 
przez Radę Gminy uchwały w treści proponowanej w petycji Pana Patryka Króla. 
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Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Rozdrażew w pełni podziela stanowisko Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. W związku 
z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za nie zasługującą na 
pozytywne rozpatrzenie. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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