
UCHWAŁA NR ll2022

KoMISJI SKARG, wNIoSKÓw I PETYCJI

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 19 patździernil<a 2022 rol.<ll

w sprawie sposobu rozpatrzetńa petycji doĘczącej utworzenia Młodzieżowej Rady

Gminy

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

IJ.z2022r.poz.559 zpoźm.zm.I) ar1'9ust,2ustawy zdntal1lipca 2OI4r,opetycjach (Dz.U.

z2018 r. póz.870) oraz uchwały Nr )C(XVV240/18 Rady Gminy Bartniczka z drna 28 wrzeŚnia

2018 roku w sprawie Statutu Gminy Bartruczka (Dz. Un. Woj. Kuj-Pom. z 2018 r., poz. 4986.)

Komisja Skarg, Wniosków i PeĘcji Rady Gminy Barlniczkauchwalą co następuje:

$ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznantu się z petycją doĘczącą utworzenia

MłodzieŹowej Rady Gminy postanowiła uznac za zasługującą na uwzględnienie.
I

$ 2. Komisja Skarg' Wniosków i Petycji przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r., w celu wniesienia na

najb|iŻsze obrady sesji Rady Gminy.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

$ 4. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji Publicmej Gminy

Bartniczka.

$ 5. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

iltrt

'1 Zmiany tekstujednolitegowymienionejustawy zostały ogłoszonewDz.U. z2022 r.poz. 1005' poz. 1079.



Uzasadnienie

Petycja dotycząca podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

wpłynęła w dniu 1 sierpnia 2022 roku.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 pażdziernika br.

rozpattzyła wniesioną petycję oraz optacowała projekt uchwały Rady Gminy Bańniczka w

tym zakresie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała iz, podejmowanie działań zmteruających do

zwiększenia aktywizacji rł'odzieŻy w zakresie działalności społecznej samorządu

tery'torialnego stanowi istotne formy działania gminy, jednakże powinny być one dostosowane

do specyfiki każdej z gmin i odnosić się do wyrażonych stanowisk środowiskmłodzieŻowych

w wyniku przeprowadzonych konsultacji orazzłoŻonych wniosków w tym temacie. Powyższe

potwierdza również dyspozycja art. 5b ust. 2 U.S.g.' zgodnie zktórą powołanie młodzieżowej

rady gminy następuje na podstawie uchwały rady gminy po złoŻeniu wniosku przez

zainteresowane środowiska. I choÓ zwrot ''zainteresowane środowiska'' jest pojęciem

szerokim, to najistotniejsze, zdaniem organu stanowiącego, wydaje się zaangażowanie

młodzieŻy w proces powoływania omawianej instytucji, ponieważ to ona ma brac czynny

udział w pracy tego gremium. od zaangaŻowania młodzieŻy zaleŻy bowiem zdolność do

wykonywaniazadai, a co zatym idzie, celowośó istnienia młodzieżowej rady gminy.

W Gminie Bartniczka młodzieŻ ma łatwy dostęp do organów gminy i rad sołeckich -

jeŻelimłodzieŻ ma swoją inicjatywę moŻe w kaŹdej chwili liczyć, nareptezentację swoich

oczekiwaó i postulatów przez radnych i sołtysów, a tym Samym na możliwośó

podejmowania szeregu aktywności społecznych i brania udziału w życiu społecznym,

kulturahń czy teŻsporlowym.

Powołanie młodzieżowej Rady Gminy Bartniczka na|eŻy uznac zatem za słuszne

działanie zmierzające do upowszechniania idei samorządowej wśród młodych mieszkańców

gminy, wobec częEo Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bartniczka postanawia

uznac złoŻoną petycję za zasługującą' co do zasady, na uwzględnienie. Jednakze utworzenie tej

rady warunkowane powinno być rzeczywistym zamiarem młodych mieszkańców Gminy

Bartniczka do zaangaŻowania się w Splawy dla nich istÓtne pozostające w gestii organów

gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie'.utworzenia Młodzieżowej Rady

Gminy, w celu wniesienia nanajbliŻsze obrady sesji Rady Gminy.


