
UCHWAŁA NR XLIV/262/2022 
RADY GMINY W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach 
( Dz.U. z 2018r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Puszczy 
Mariańskiej w przedmiocie petycji wniesionej w dniu 1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy uznaje się, że petycja w tej sprawie nie zasługuje na uwzględnienie. 

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy  w Puszczy Mariańskiej do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wanda Badełek 
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UZASADNIENIE 

W dniu  1 sierpnia 2022 roku do Urzędu Gminy Puszcza Mariańska wpłynęła petycja Patryka Janusza 
Król w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy; wraz z petycją został przesłany także wzorcowy 
statut młodzieżowej rady. 

W dniu 24 sierpnia 2022 roku na posiedzeniu Komisja Skarg Wniosków i Petycji zapoznała się 
z otrzymaną petycją i ustaliła, że otrzymany dokument wyczerpuje znamiona petycji, co wynika z art. 4 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Ponadto ustalono, że zgodnie z art. 5 ustawy  z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady 
gminy na wniosek wójta lub podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 
organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie danej gminy, lub samorządu 
uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

Osobą składającą wniosek jest osoba fizyczna nie związana z Gminą Puszcza Mariańska, nie znająca 
realiów funkcjonowania  Gminy .  

W Gminie Puszcza Mariańska młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy i rad sołeckich , jeżeli 
młodzież ma swoją inicjatywę może w każdej chwili liczyć na reprezentację swoich oczekiwań i postulatów 
przez radnych i sołtysów, a tym samym ma możliwość podejmowania szeregu aktywności społecznych i 
brania udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz sportowym.  

Idea powołania młodzieżowej rady jest warta rozpatrzenia, jednak stworzenie takiego podmiotu zasadne 
będzie wyłącznie z inicjatywy młodzieży Gminy Puszcza Mariańska. Działania w celu zwiększenia 
aktywizacji młodzieży to poważny temat, jednakże wymaga podejmowania działań dostosowanych do 
specyfiki każdej z gmin. Komisja stwierdziła, że nie ma przesłanek do uruchomienia działań skierowanych 
na utworzenie młodzieżowej rady gminy , tym bardziej, że żadne z lokalnych środowisk  nie deklarowało 
chęci jej  utworzenia. 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaopiniowała  negatywnie rozpatrzenie 
petycji.  

Rada Gminy w  Puszczy Mariańskiej podziela w całości stanowisko Komisji . 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach sposób załatwienia petycji nie może 
być przedmiotem skargi.   
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy 

  
Wanda Badełek 
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