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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2, 10 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, ze wniesiona w dniu 1 sierpnia 2022 r. petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej Rady 
Gminy nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji znajduje się w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Jemielnica 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 1 sierpnia  2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęła drogą elektroniczną petycja Pana Patryka Janusza 
Król z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącego 
Rady Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy 
proponowanego sposobu jej rozpatrzenia. Odwzorowanie cyfrowe petycji zostało zamieszczone na stronie 
internetowej Gminy Jemielnica. 

W dniu  2022 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy petycji. 
Komisja w pierwszej kolejności podjęła czynności formalne mające rozstrzygnąć czy złożona petycja 
spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy o petycjach. W wyniku podjętych czynności ustalono, że 
petycja spełnia wymagania formalne stawiane petycjom tzn. zawierała oznaczenie podmiotu wnoszącego 
petycję, miejsce zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję, oznaczenie adresata petycji (Rada Gminy), 
wskazanie przedmiotu petycji, a także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. Petycja 
nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brak podpisu pod petycją nie jest jednak 
przesłanką do pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Przesłankami tymi są zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870), brak oznaczenia podmiotu wnoszącego 
petycję i brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję. 

Ustawa o petycjach w art. 2 ust. 3 stanowi, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności 
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu 
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczących się w zakresie  zadań i kompetencji adresata petycji. 

Zdaniem członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z faktu, że utworzenie młodzieżowej rady gminy 
może być przedmiotem petycji nie można dowodzić, że złożona petycja zasługuje na uwzględnienie. Została 
wniesiona przez podmiot nieuprawniony do wnioskowania w tej sprawie. Złożyła ją osoba fizyczna 
niewymieniona w art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.. poz. 559, 
poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) wśród podmiotów, którym prawo wnioskowania o utworzenie 
młodzieżowej rady gminy przysługuje. Wnioskowanie w tej sprawie przysługuje radzie gminy z własnej 
inicjatywy lub na wniosek: wójta, podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, 
w szczególności: organizacjom 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 - 
z późn. zm.), działających na terenie danej gminy oraz samorządom uczniowskim lub samorządom 
studenckim z terenu danej gminy. 

Komisja uznaje za właściwe podejmowanie dalszych działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei 
samorządowej wśród mieszkańców gminy, a w szczególności wśród młodzieży jednakże uważa, że wszelkie 
działania muszą być dostosowane do specyfiki gmin. W 2017 r. pewne działania dotyczące powołania 
młodzieżowej rady gminy były czynione w Publicznym Gimnazjum w Jemielnicy. Grupa uczniów wraz 
z opiekunem w ramach tzw. Wos-u i Koła Samorządności była przygotowywana do tego, aby w przyszłości 
utworzyć młodzieżową radę gminy. Młodzież wraz ze swoim opiekunem bardzo często uczestniczyła 
w sesjach Rady Gminy, organizowała w szkole debaty samorządowe, na które zapraszała Wójta, Sekretarza, 
Skarbnika, Przewodniczącego Rady Gminy, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Działania te 
zakończyły się wraz z likwidacją gimnazjów. Obecnie idea ta realizowana jest w Publicznych Szkołach 
Podstawowych wśród młodszych uczniów, których nadal należy wspierać i zachęcać do aktywności na 
rzecz lokalnej społeczności.Tylko takie działania mogą doprowadzić do większej aktywności młodzieży 
w dążeniu do ewentualnego utworzenia młodzieżowej rady gminy w przyszłości. Jeżeli środowiska 
młodzieżowe z terenu gminy Jemielnica wystąpią z takim wnioskiem do rady gminy z pewnością będziemy 
wspierać tę inicjatywę. 

Rada Gminy Jemielnica podzielając stanowisko przedstawione przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 
uznała, że złożona petycja ze względów opisanych wyżej nie zasługuje na uwzględnienie. 
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