
UCHWAŁA NR XXXV/277/22 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz opinią Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji postanawia się petycję odrzucić. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pakosławice do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/277/22 

Rady Gminy Pakosławice 

z dnia 30 września 2022 r. 

OPINIA 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Pakosławice  z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 

petycji z dnia 22 lipca 2022 r. 

W  dniu 1 sierpnia 2022 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Pakosławice wpłynęła petycja Pana 
Patryka Janusza Król w sprawie utworzenia  Młodzieżowej Rady Gminy. Petycja ta została skierowana do 
Komisji celem jej zbadania oraz wypracowania stanowiska w tej sprawie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swym posiedzeniu w dniu 7 września 2022 roku zapoznała się 
z treścią petycji jak i załączonego projektu Statutu Młodzieżowej Rady Gminy. 

Po dokładnym przeanalizowaniu złożonych dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracownika biura 
Rady Gminy Komisja jednogłośnie postanowiła, aby petycji nie uwzględniać. 

U z a s a d n i e n i e: 

Pan Patryk Janusz Król w swej petycji  z dnia 22 lipca 2022 r. powołując się na ustawę  z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r. poz. 870) wnosi o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 
W uzasadnieniu wskazuje, iż młodzież z terenu naszej gminy  może zyskać realny wpływ na tworzenie prawa 
na szczeblu lokalnym jak również rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu 
samorządu, jego problemach i wyzwaniach a także motywację do większej aktywności obywatelskiej. 
Z informacji uzyskanych od pracownika Urzędu Gminy Pakosławice wynika, iż do tej pory do Rady Gminy 
Pakosławice nie wpływały żadne postulaty i wnioski od młodzieży. Każda z miejscowości położonych na 
terenie Gminy Pakosławice ma swego przedstawiciela w osobie radnego do którego można zgłaszać wnioski, 
aby ten dalej je procedował. Sesje Rady Gminy Pakosławice są jawne i zainteresowana młodzież może w nich 
uczestniczyć i w ten sposób nabywać wiedzę na temat działania i funkcjonowania Rady. Szczególne znaczenie 
ma tu fakt, iż inicjatywa dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy nie wyszła od młodzieży z terenu 
naszej gminy. Na terenie gminy nie występują obecnie szkoły średnie, które to skupiają młodzież bardziej 
świadomą i interesującą się życiem publicznym w swoich miejscowościach jak i sprawami lokalnej 
społeczności. Na organizowanych zebraniach wiejskich zauważa się znikomą frekwencję młodzieży. Na takich 
zebraniach można również zgłaszać pomysły i inicjatywy ważne dla młodzieży. Komisja bierze pod uwagę 
również generowanie dodatkowych kosztów związanych z obsługą powołanej rady, co w obecnym trudnym 
okresie gospodarczym nie pozostaje bez znaczenia. 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała jak w sentencji. 
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