
                                                          
UCHWAŁA NR XXXIV/236/22 

RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 30 września 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy. 
 

 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 6 ust. 2 , art. 9 ust. 2 i art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1.  Po rozpatrzeniu petycji złożonej w interesie publicznym o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy Cielądz postanawia się nie uwzględnić petycji, z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Cielądz do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady  
            Gminy 
 

                       Małgorzata Rosa 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
do Uchwały Nr XXXIV/236 /22 

Rady Gminy Cielądz 
z dnia 30 września 2022 r. 

Uzasadnienie 
 

W dniu 01 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Cielądz wpłynęła drogą elektroniczną 

petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.  

Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                 

z 2022 r. poz. 559 z późn zm.) to rada gminy rozpatruje petycje składane do niej przez 

obywateli i w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.  

W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz przekazała niniejszą 

petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, celem przeprowadzenia jej 

analizy i zaopiniowania. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 września 2022 r. 

przeprowadziła postępowanie wyjaśniające odnośnie złożonej petycji. Zapoznała się ze 

złożoną przez Pana Patryka Króla petycją, a także z przepisami regulującymi kwestię 

utworzenia młodzieżowej rady gminy. Komisja ustaliła, że zgodnie z art. 5b ustawy                     

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy może wyrazić zgodę na 

utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) wójta; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), działających na terenie danej 

gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

Z powyższego wynika, że wniosek o utworzenie młodzieżowej rady gminy może 

zostać złożony przez ściśle określone ustawą podmioty, bez możliwości interpretacji 

rozszerzającej. Osoba składająca petycję, uczyniła to we własnym imieniu, a dodatkowo 

należy wskazać, że jest osobą mająca miejsce zamieszkania poza Gminą Cielądz. Wnoszący 

petycję nie jest więc żadnym z wymienionych powyżej wnioskodawców.  



W związku z powyższym Rada Gminy Cielądz nie uwzględnia petycji z dnia                                  

1 sierpnia 2022 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Cielądz, bowiem 

przyjęcie treści petycji naruszałoby obowiązujące prawo.  

Jednocześnie Rada Gminy Cielądz stwierdza, że utworzenie takiego podmiotu, jak 

Młodzieżowa Rada Gminy Cielądz wydaje się zasadne, ale wyłącznie z inicjatywy młodzieży 

zamieszkującej Gminę Cielądz. Od zaangażowania młodzieży zależy bowiem zdolność 

wykonywania zadań, a tym samym celowość istnienia młodzieżowej rady gminy. Rada 

Gminy widzi też potrzebę podjęcia działań mających na celu aktywizację młodzieży w 

środowisku lokalnym. Funkcjonujące na terenie Gminy Cielądz jednostki: oświatowe, 

kulturalne, społeczne i administracyjne w ramach swojej działalności winny edukować 

młodzież w zakresie funkcjonowania samorządu i angażować młodych ludzi w sprawy 

publiczne oraz wskazywać jakie są problemy i potrzeby lokalnego społeczeństwa oraz 

możliwości wpływu na rozwój Gminy. 

 

 
 


