
UCHWAŁA NR XLVII/437/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 14 września 2022 r. 

w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) 
oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11  lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu  31 lipca 2022 r. petycja o utworzenie młodzieżowej Rady Gminy, 
nie zasługuje na uwzględnienie. 

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

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

W dniu 31 lipca 2022r. do Przewodniczącego Rady Gminy Santok wpłynęła petycja Pana P. K.  
o  utworzenie młodzieżowej Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 870), petycja 
złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

W dniu 25.08.2022r. petycja została skierowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Santok do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2022r.  
uznała, że 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 przeprowadzonych konsultacji oraz złożonych wniosków w tym zakresie. 

Powyższe potwierdza również dyspozycja art.5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
zgodnie z którą powołanie młodzieżowej rady gminy następuje na podstawie uchwały rady gminy po 
złożeniu wniosku przez zainteresowane środowiska. I choć zwrot "zainteresowane środowiska" jest 
pojęciem szerokim, to najistotniejsze, zdaniem organu stanowiącego, 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.  

Zważywszy na brak zainteresowania powołaniem młodzieżowej rady ze strony gminnych środowisk, 
Rada Gminy Santok postanawia uznać złożoną petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Podmiot 
wnoszący zawarł bowiem postulat powołania takiego organu poprzez podjęcie stosownej uchwały, 
a zdaniem organu stanowiącego bez inicjatywy oddolnej wśród społeczności lokalnej, bez przeprowadzenia 
złożonego  
procesu konsultacji społecznych w tej materii, utworzenie ww. gremium jest niecelowe i dlatego petycja 
nie zasługuje na uwzględnienie. 

Rada Gminy Santok  podzieliła opinię Komisji Skarg Wniosków i Petycji, wobec powyższego podjęcie 
uchwały jest uzasadnione. 
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