
UCHWAŁA NR L/ 520 /2022  

RADY GMINY MASŁÓW  

z dnia 27 października 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji S.152.6.2022  z dnia 1 sierpnia 2022 r.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. 

Dz. U. z 2018r. poz. 870) Rada Gminy Masłów uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji znak: S.152.6.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.  w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy, uznaje się, że przedmiotowa petycja nie zasługuje na 

uwzględnienie, z przyczyn określonych w uzasadnieniu.   

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Masłów do zawiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    

 

  



UZASADNENIE do uchwały Nr L/ 520 /2022  

Rady Gminy Masłów z dnia 27 października 2022 r. 

W dniu 01 sierpnia 2022 do Rady Gminy Masłów wpłynęła petycja w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy. Petycja zawierała braki formalne wynikające z art. 4 ust. 2 pkt 3 

ustawy o petycjach i na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach podmiot wnoszący petycję 

został wezwany do ich uzupełnienia. W dniu 16 sierpnia 2022 r. wnoszący petycję uzupełnił 

dane adresata petycji.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach petycja złożona do organu stanowiącego 

jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Rada Gminy rozpatruje 

petycje i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji, zgodnie z art. 18b ust. 1 

ustawy o samorządzie gminnym. W myśl art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji 

może być żądanie m.in. zmiany przepisów prawa w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 

wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Z niniejszej 

petycji wynika, że wnoszący petycję zwraca się do tutejszej Rady Gminy o utworzenie 

Młodzieżowej Rady Gminy, proponując jednocześnie treść statutu młodzieżowej rady gminy.  

W wyniku analizy przedmiotu petycji na posiedzeniach: w dniu 19 września 2022 r. oraz 

w dniu 17 października 2022 r., Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji ustaliła, że petycję 

dotyczącą utworzenia Młodzieżowej Radu Gmin nie zasługuje na uwzględnienie.  

Podstawą do powołania młodzieżowej rady gminy jest art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku  

o samorządzie gminnym „Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady 

gminy  

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.”  

 

Komisja akcentuje fakt, że do tej pory, do Rady Gminy Masłów nie wpłynął wniosek o 

powołanie młodzieżowej rady gminy od  podmiotów wymienionych w ustawie tj. organizacji 

pozarządowych, czy samorządów uczniowskich z terenu gminy Masłów. Przedmiotowa petycja 

nie została zgłoszona przez podmiot reprezentujący zainteresowane środowiska (brak takiej 

legitymacji w treści petycji)  i niezwiązany z gminą, a co za tym idzie – nieznający lokalnych 

struktur i uwarunkowań.  

Analizując potrzebę utworzenia młodzieżowej rady należy zwrócić uwagę, że na terenie 

gminy nie występują szkoły średnie, które skupiają młodzież bardziej świadomą potrzeb  

w miejscowościach, z których się wywodzą. Brak aktywności i zainteresowania działalnością 

w sferze samorządowej, potwierdza znikomy udział młodzieży w zebraniach wiejskich, które 

dają możliwość przedstawienia pomysłów i inicjatyw służących nie tylko określonym grupom 

wiekowym, ale również wszystkim mieszkańcom. 



Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie 

działalności społecznej samorządu terytorialnego stanowi istotne formy działania gminy, 

jednakże działania te powinny być dostosowane do specyfiki gminy i uwzględniać stanowiska 

środowisk młodzieżowych. W tym zakresie, młodzież ma możliwość uczestniczenia w różnych 

organizacjach. Ponadto, młodzież może także uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gminy 

Masłów i w ten sposób nabywać wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.  

Komisja podkreśla, że pomysł powołania młodzieżowej rady gminy jest bardzo dobry, 

jednak inicjatywa powinna wyjść oddolnie, tj. od młodzieży z terenu naszej gminy. Zdolność 

do wykonywania zadań jest zależna od zaangażowania młodzieży, co jest istotnym elementem 

celowości powołania młodzieżowej rady gminy.  

 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 

 Przewodniczący Rada Gminy Masłów 

Piotr Zegadło    

 


