
UCHWAŁA NR XL/245/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005 i 1079 ) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej przez Pana Patryka Króla do Rady Gminy Zbójno o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy, uznaje się petycję za niezasadną, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuję się Przewodniczącego Rady Gminy Zbójno do przekazania niniejszej uchwały 
Wnoszącemu petycję. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, 
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 
prawnym: 

W dniu 29 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy Zbójno wpłynęła petycja Pana Patryka Króla o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) organem 
właściwym do rozpatrzenia petycji jest organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do którego 
petycja została złożona. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zbójno na posiedzeniu w dniu 27 września 2022 r. 
rozpatrzyła petycję o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i podjęła następujące ustalenia w sprawie: 

- zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 
młodzieżowej rady gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk, jeżeli środowiska 
młodzieżowe z terenu Gminy Zbójno wystąpią z takim wnioskiem Rada Gminy będzie wspierała 
inicjatywę; 

- z treści petycji nie wynika, że wnioskodawca jest z Gminy Zbójno, a radni nie otrzymali ze strony 
młodzieży z terenu Gminy żadnych sygnałów o chęci i potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy; 

- wnioskodawca składający petycję najprawdopodobniej nie zna realiów Gminy Zbójno, w której nie ma 
szkół średnich, z których można byłoby wyłonić członków rady, stworzenie ordynacji wyborczej dla 
wyłonienia kandydatów byłoby bardzo problematyczne, poziom świadomości prawnej i polityki lokalnej 
uczniów szkół podstawowych nie jest wystarczający; 

- z analizy ordynacji wyborczych w gminach, gdzie takie rady funkcjonują wynika, że członkowie 
młodzieżowych rad są wyłaniani spośród uczniów szkół średnich, ordynacje wyborcze gmin, w których 
działają młodzieżowe rady nie wykluczają uczestnictwa w nich osób spoza gminy, więc młodzi ludzie 
z Gminy Zbójno mają możliwość zostać członkiem młodzieżowej rady gminy w mieście w którym 
uczęszczają do szkoły średniej; 

- Rada Gminy Zbójno nie podejmuje uchwał, które mogłyby być bezpośrednio konsultowane 
z młodzieżową radą gminy, jako organem konsultacyjnym i opiniodawczym; 

- z analizy frekwencji i wieku mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich wynika, że młodzi 
ludzie nie wykazują aktywności i zainteresowania lokalną demokracją; 

- w Gminie Zbójno młodzież ma łatwy dostęp do organów Gminy i rad sołeckich, jeżeli młodzież ma 
swoją inicjatywę może w każdej chwili liczyć na reprezentację swoich oczekiwać i postulatów przez 
radnych i sołtysów, a tym samym na możliwość podejmowania szeregu aktywności społecznych i brania 
udziału w życiu społecznym, kulturalnym czy też sportowym; 

- idea powołania młodzieżowej rady jest warta rozpatrzenia, jednak stworzenie takiego podmiotu zasadne 
jej wyłącznie z inicjatywy młodzieży Gminy Zbójno, działania w celu zwiększenia aktywizacji młodzieży to 
bardzo istotny problem, jednakże wymaga podjęcia działań dostosowanych do specyfiki każdej z gmin. 

Mając powyższe na względzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 września 
2022 r. postanowiła rekomendować Radzie Gminy o uznanie petycji za niezasadną. 

Rada Gminy Zbójno, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i wniosek Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, działając stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz.870) uznała petycję za niezasadną. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) sposób 
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych:  

Przyjęcie uchwały nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy. 
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3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Nie ma obowiązku. 
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