
UCHWAŁA NR XLV/603/22 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 2 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.  
poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 31 lipca 2022 r. (wpływ do urzędu - 1 sierpnia 2022 r.) petycja
dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie jej załatwienia oraz przesłania niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/603/22 

Rady Gminy Lubicz 

z dnia 2 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 31 lipca 2022 r. została przekazana drogą elektroniczną (wpływ do urzędu - 1 sierpnia
2022 r.) petycja skierowana do Rady Gminy Lubicz w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Zgodnie z § 47 Statutu Gminy Lubicz petycja została skierowana do rozpatrzenia i zaopiniowania przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubicz. 

Po dokonaniu analizy petycji komisja ustaliła, że zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada 
gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy m.in. na wniosek zainteresowanych 
środowisk. 

Składający petycję (osoba fizyczna) nie wskazał w petycji grupy podmiotów zainteresowanych 
powstaniem młodzieżowej rady, np. samorządów uczniowskich, organizacji młodzieżowych, czy innych 
grup młodzieżowych. Do Rady Gminy Lubicz nie wpłynęły również żadne wnioski od innych 
zainteresowanych powyższym tematem środowisk młodzieżowych z terenu gminy. Nie było też sygnałów 
o chęci i potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy.

Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, że w Gminie Lubicz młodzież ma łatwy dostęp do organów
gminy i rad sołeckich – jeżeli młodzież ma swoją inicjatywę, może w każdej chwili liczyć na reprezentację 
swoich oczekiwań i postulatów przez radnych i sołtysów, a tym samym ma możliwość podejmowania 
szeregu aktywności społecznych, wyrażania opinii, brania udziału w życiu społecznym, kulturalnym czy też 
sportowym swojej „małej ojczyzny”. Poza tym Radni często biorą też udział w różnego rodzaju 
uroczystościach szkolnych, gdzie również  jest możliwość i okazja do bezpośrednich kontaktów, rozmów, 
czy dyskusji. 

Działania w celu zwiększenia aktywizacji młodzieży to bardzo istotny problem, jednakże wymaga działań 
dostosowanych do specyfiki każdej z gmin i jej wewnętrznych potrzeb. 

Mając na względzie powyższe, Rada Gminy Lubicz postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej  Rady Gminy za niezasługującą na uwzględnienie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Szczepański 
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