
UCHWAŁA NR XXXVI/301/2022 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz 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 ze zm.), w związku z petycją wnoszącą o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy z dnia 22 lipca 
2022 r. Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stanisławów. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Uzasadnienie 

Dnia 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Stanisławów wpłynęła petycja wnosząca o utworzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 ze zm.), petycja złożona 
do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie 
zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy rozpatruje petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów w dniu 08.08.2022 r. przekazał petycję do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia i zaopiniowania. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 29 września 2022 r. dokonała analizy złożonej 
petycji. W toku dyskusji komisja zwróciła uwagę na fakt, że osoba wnosząca petycję nie jest mieszkańcem 
gminy Stanisławów, nie zna jej specyfiki oraz potrzeb miejscowej młodzieży. Rada Gminy Stanisławów jako 
organ uchwałodawczy, oraz Wójt Gminy Stanisławów jako organ wykonawczy jest otwarty na inicjatywę 
i postulaty ze strony młodzieży. Komisja widzi konieczność podejmowania działań zmierzających do 
zwiększenia aktywizacji młodzieży, jednak w pierwszej kolejności należy rozpoznać zainteresowania 
utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stanisławów po rozpatrzeniu petycji z dnia 22 lipca 2022 r. 
dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy rekomenduje Radzie Gminy Stanisławów jej 
nieuwzględnienie. 

Rada Gminy Stanisławów po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 29 września 
2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy postanawia nie uwzględniać petycji. 
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