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UCHWAŁA NR XLIX/331/2022 

RADY GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2022r. poz. 559, 1005 i 1079) oraz art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łysomice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Kożuchowski 
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Uzasadnienie 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Łysomicach na posiedzeniu w dniu 7 października 
2022 r. zapoznała się z petycją zgłoszoną przez Pana Patryka Janusza Króla (wnioskodawca wyraził zgodę na 
ujawnienie danych osobowych). 

Ustaliła, że zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina podejmuje działania na rzecz 
wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród 
młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. 

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy 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. 

Odnosząc się do powyższego zapisu Komisja podkreśla, iż petycja została zgłoszona przed osobę fizyczną 
niezamieszkałą na terenie gminy Łysomice, a co za tym idzie, nie zna realiów gminy. 

Do posiedzenia Komisji tj. 7 października 2022r. nie było na terenie gminy żadnych oznak zainteresowania 
utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy przez lokalną młodzież. Z analizy frekwencji i wieku mieszkańców 
uczestniczących w zebraniach wiejskich wynika, że młodzi ludzie nie wykazują aktywności i zainteresowania 
lokalną demokracją. W Gminie Łysomice młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy tj. wójta i rady gminy. 
Jeżeli młodzież ma swoją inicjatywę, to może w każdej chwili liczyć na reprezentację swoich oczekiwań 
i postulatów przez radnych, sołtysów i rady sołeckie, a tym samym ma możliwość podejmowania szeregu 
aktywności społecznych i brania udziału w życiu społecznym, kulturalnym czy też sportowym. Komisja 
podkreśla, że sama idea powołania młodzieżowej rady jest warta rozpatrzenia, jednak stworzenie takiego 
podmiotu zasadne jest wyłącznie z inicjatywy młodzieży z terenu Gminy Łysomice. Członkowie Komisji 
jednogłośnie zaznaczają, że jeżeli pojawi się inicjatywa lokalnej młodzieży, poparta działaniem i dążeniem do 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, to wójt i rada gminy raz jeszcze pochylą się nad wnioskiem. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu rozpatrzyła jednogłośnie petycję negatywnie. 

Taką rekomendację Komisja przedstawiła Radzie Gminy w Łysomicach, celem dalszego procedowania. 
Biorąc powyższe pod uwagę Rada postanawia uwzględnić opinie Komisji i uznać petycję za bezzasadną. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach. 
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