
UCHWAŁA NR XLIX/429/2022 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie wniesionej w dniu 1 sierpnia 2022 r. petycji o podjęcie uchwały o utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) oraz 
18 ust. 2 pkt.9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 18 ust .2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
uchwala 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wniesionej w dniu 1 sierpnia 2022 r. petycji w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie wpłynęły petycje o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy Pietrowice Wielkie.  

Wnoszący petycję w jej uzasadnieniu wskazał, że utworzenie młodzieżowej rady gminy pozwoli 
młodzieży z terenu Gminy Pietrowice Wielkie uzyskać ,,realny wpływ na tworzenie prawa lokalnego”. 
Ponadto młodzież będzie miała możliwości nabycia wiedzę o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego 
oraz zostanie zmotywowana do większej aktywności w sprawach lokalnych. 

Ustosunkowując się do powyższej petycji należy wskazać, że zasady tworzenia i działania 
młodzieżowych rad gminy regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5b ust. 2 tej ustawy, zwanej dalej u.s.g., 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. 
Wcześniej w okresie od 30 maja 2001 r. do 22 czerwca 2021 r. przepis art. 5b u.s.g. miał następujące 

brzmienie:  
,, Art. 5b. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród 
mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. 
2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej 
rady gminy mającej charakter konsultacyjny. 
3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i 
zasady działa.”  

W poparciu przepisy art. 5b u.s.g. w brzmieniu obowiązującym do dnia 22 czerwca 2021 r., Rada 
Gminy Pietrowice Wielkie w 2004 r. na wniosek Wójta Gminy Pietrowice Wielkie, uchwałą Nr 
XX/204/2004 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 kwietnia 2004 r. powołała Młodzieżową Radę 
Gminy Pietrowice Wielkie i nadała jej statut. 

Wybrana w oparciu o postanowienia wyżej wymienionego statutu, Młodzieżowa Rada Gminy 
Pietrowice Wielkie w trakcie swojej I kadencji (w latach 2004 – 2006) odbyła tylko jedną sesję i zaprzestała 
działalności.  

Młodzieżowa Rada Gminy Pietrowice Wielkie wybrana na pierwszą kadencję (lata 2004 – 2006) nie 
zarządziła wyborów na kolejna kadencje, co zgodnie ze statutem należało do jej kompetencji. Wobec tego 
od 2007 r. Młodzieżowa Rada Gminy Pietrowice Wielkie nie istnieje. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz brak jakichkolwiek inicjatyw i zainteresowania 
przedmiotową sprawą podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, o których mowa w art. art. 
5b ust. 2 pkt 2 u.s.g. Rada Gminy Pietrowice Wielkie uznała za niecelowe tworzenie Młodzieżowej Rady 
Gminy Pietrowice Wielkie. 

Jednocześnie Rada Gminy Pietrowice Wielkie deklaruje gotowość powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy w przypadku gdy z taka inicjatywą wystąpi samorząd uczniowskiego lub organizacje pozarządowe 
albo podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działających na terenie danej gminy. 
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