
UCHWAŁA NR xxxuv255l22
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawi e rozpatrzenia peĘcji doĘczącej utworzenia Młodzieżowej Rady

Gminy

Na podstawie art. I 8 ust. Zpkt 15, art. 1 8b ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o Samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.\ oraz art.9

ust.2 i art. 10 ust. l ustawy zdnia 11lipca Ż014 r. opetycjach(Dz.U.z2018r.

póz.870) Rada Gminy Bartniczka uchwala, co następuje:

$ 1. Petycję w sprawie powołania MłodzieŻowej Rady Gminy Bartniczka

na|eży umać za zasługującąna uwzględnienie. .

$ 2. Rada Gminy podejmie wszelkie mozliwe działaria w celu powołania

NIłodzieżowej Rady Gminy Bartniczka, Po zaangaŻowaniu się młodzieży z tej

gminy w proces powołania omawianej instytucji.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Wójtowi Gminy.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodn"Ty;minv

lLesźek Wa|ń.aW

'1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2022 r. poz. 1005, poz' 1079.



Uzasadnienie

W dniu l sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Bańniczka wpłynęła petycja w sprawie

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 1l lipca 2014 r. o petycjach, petycja złoŻona do

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana ptzez ten organ.

Jednocześnie zgodnie z art. 18 b ust. l ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działanię wójta i gminnych jednostek

organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane ptzez obywateli, w rym celu powołuje

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Bartniczkaprzyjęła, a Rada Gminy

Bartniczka podtrzymuje stanowisko wyplacowane przez tę komisję, iz podejmowanie działń
zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieŻy w zakresie działalności społecznej

samorządu tery'torialnego stanowi istotne fo.*y działania gminy, jednakże powinny być one

dostosowane do specyfiki każdej z gmin i odnosiÓ się do wyraŹonych stanowisk środowisk

młodzieŻovr1lch w wyniku przeprowadzonych konsultacji oraz złożonych wniosków w tym

temacie. Powyższe potwierdza również dyspozycja art. 5b ust. 2 U.S.g., zgodnie z ktorą

powołanie młodzięŻowej rady gminy następuje na podstawie uchwały rady gminy po

złoŻęniu wniosku przez zainteresowane środowiska. I choć zwrot ''zainteresowane

środowiska'' jest pojęciem szerokim, to najistotniejsze, zdaniem organu stanowiącego,

wydaje się zaangaŻowanie młodzieŻy w proces powołyrvania omawianej instytucji, poniewaz

to ona ma braó czynny udział w pracy tego gremium. od zaangażowania młodzieŻy zaleŻy

bowiem zdolność do wykonyłvaniazadan, a co Zatym idzie, celowość istnienia młodzieżowej

rady gmiiy.

Powołanie młodziezowej Rady Gminy Bartniczka naleŻy tlznaÓ zatem za słuszne

działanie zmierzające do upowszechniania idei samorządowej wśród młodych mieszkańców

gminy, wobec częgo Rada Gminy Bartnjczka postanawia uznać złoŻoną petycję Za

zasługującą, co do zasady, na uwzględnienie. Jednakze utworzenie tej rady watunkowane

powinno byc' rzeczywistym zamiaręm młodych mieszkańców Gminy Bartniczka do

zaangazowania się w sprawy dla nich istotne pozostające w gestii organów gminy.

Wobec tego, w przypadku przejawienia takiej inicjatywy przez młodzieŻ Gminy

Bartniczka, Rada Gminy Bartniczka przystąpi do działań w celu powołania Młodzieżowej

Rady Gminy Bartniczk
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