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UCHWAŁA NR LXI/.../2023 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana J.K. z dnia 22 lipca 2022 r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) w związku 
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada 
Gminy Gniezno uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

Do Rady Gminy Gniezno wpłynęła petycja Pana J.K. z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy. W uzasadnieniu petycji wskazano, że młodzież będzie miała szanse rozwinąć 
umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach 
i wyzwaniach a także będzie to stanowiło wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej. 
Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno. 

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk 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. 

W toku dyskusji komisja zwróciła uwagę na fakt, iż powołanie młodzieżowej rady gminy powinno nastąpić 
na podstawie uchwały rady gminy po złożeniu wniosku przez zainteresowane środowiska. Zdaniem komisji 
najistotniejszą sprawą w tym temacie powinno być zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży w proces 
powoływania omawianej Rady, ponieważ to ona ma brać czynny udział w pracy tego organu. Od 
zaangażowania młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość 
istnienia młodzieżowej rady gminy. 

W wyniku głosowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie Gminy Gniezno 
nieuwzględnienie postulatów zawartych w treści petycji, tj powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gniezno 
i nadania jej statutu, ponieważ młodzież w tym nie wykazuje zainteresowania uczestnictwem i pracą w ramach 
takiej Rady a co za tym idzie akt prawny stałby się „ martwy”. Zważywszy na dotychczasowy brak inicjatywy 
oddolnej wśród społeczności lokalnej i środowisk młodzieży Rada Gminy Gniezno postanawia uznać, iż 
utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jest niecelowe, a złożoną petycję uznać za niezasługującą na 
uwzględnienie. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały wydaje się uzasadnione. 
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