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UCHWAŁA NR XXXV/320/2022 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 15 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy Lubsza rozpatruje negatywnie petycję z dnia 22 lipca 2022 r. pana Patryka Janusza Król 

o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

w rozumieniuart. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubsza zobowiązując go do przesłania 

podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Lubsza 

 

 

Wojciech Jagiełłowicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/320/2022 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 15 września 2022 r. 

Uzasadnienie 

Petycją z dnia 22 lipca 2022 roku (data wpływu 01 sierpnia 2022 r.) skierowanym do Rady Gminy, pan 

Patryk Janusz Król zam……. wniósł o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

Jako uzasadnienie podał, m. in., że działalność Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu 

gminy zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. 

Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu 

lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację 

do większej aktywności obywatelskiej. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 09 września 2022 r. dokonała wnikliwej analizy 

petycji, podczas której nie dopatrzyła się rzeczowych argumentów, które miałaby wskazywać na konieczność 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubsza. 

Zgodnie z dyspozycją art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą powołanie 

młodzieżowej rady gminy następuje na podstawie uchwały rady gminy, po złożeniu wniosku przez 

zainteresowane środowiska. Komisja stwierdza, że do tej pory nie został złożony taki wniosek. 

Komisja dostrzega potrzebę zwiększenia społecznej świadomości oraz zaangażowania w życie publiczne 

pośród młodzieży, jednak nie podziela zdania, iż wskazane formy kształtowania odpowiednich dla 

społeczeństwa obywatelskiego postaw winny być podejmowane poprzez utworzenie Młodzieżowej Rady 

Gminy Lubsza. 

Komisja nie widzi zagrożenia, by kształtowanie tych postaw miałoby zostać zaburzone w przypadku braku 

powołania do życia Młodzieżowej Rady Gminy Lubsza. 

Komisja zwraca również uwagę, że w uzasadnieniu petycji brak jest jakichkolwiek skonkretyzowanych 

propozycji czy inicjatyw, które nie tylko mogłyby zostać podjęte przez Młodzieżową Radę Gminy Lubsza oraz 

również by cele te nie mogłyby być zrealizowane przy pomocy innego rodzaju organizacji, stowarzyszeń czy 

projektów z udziałem młodzieży, które na terenie Gminy Lubsza funkcjonują. 

W ocenie Komisji samo ujęcie argumentacji uzasadniającej powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Lubsza 

tylko w oparciu o ramowe hasła związane z koniecznością zwiększania świadomości społecznej 

i zaangażowania młodzieży w życie publiczne jest niewystarczające i nie może stanowić rzeczowej podstawy 

dla uwzględnienia petycji. 

Dodatkowo na terenie gminy Lubsza nie funkcjonują  szkoły średnie, a poziom świadomości związanej ze 

sprawami samorządu jest niewystarczający wśród uczniów szkół podstawowych. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg Wniosków i Petycji nie widzi argumentów przemawiających za 

uznaniem zasadności petycji o otworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Lubsza i rekomenduje jej odrzucenie. 


