
UCHWAŁA NR XXXV/344/22
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 26 października 2022r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art 18b. ust I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 r.
poz.559 z późn. zm) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.870)

uchwala się, co następuje:

$1.Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Patryka Janusza Króla, dotyczącej utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Gminy Bolesławiec.

$ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Bolesławiec oraz zawiadomieniu wnoszacego petycję.

8 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

8 4. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie
W dniu I sierpnia 2022 roku do Rady Gminy Bolesławiec wpłynęła petycja w sprawie utworzenia

Młodzieżowej Rady Gminy, wniesiona przez Pana Patryka Janusza Króla za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje
między innymi wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje komisję, skarg,
wnioskówi petycji. Na podstawie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. W związku
zpowyższym petycja została skierowana przed poddaniem jej rozpatrzeniu na Sesji Rady Gminy
Bolesławiec na posiedzenie Komisji Skarg, WnioskówiPetycji Rady Gminy Bolesławiec. Komisja na
posiedzeniu w dniu 14 września 2022 roku zapoznała się z treścią przedmiotowej petycji. W pierwszej
kolejności dokonała kontroli petycji pod względem formalnym tj. dokonała sprawdzenia, czy spełnia ona
wymogi opisane w art. 4 ustawy o petycjach.

Komisja w toku prowadzonego postępowania, po analizie stwierdziła, że:

-zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie
młodzieżowej rady gminy na wniosek wójta, czy podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska.
Jeżeli środowiska młodzieżowe z terenu Gminy Bolesławiec wystąpią z takim wnioskiem rada gminy
będzie wspierała inicjatywę;

-z treści petycji wynika, że autorem petycji jest mieszkaniec gminy w województwie kujawsko —

pomorskim, a radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałówochęcii potrzebie
utworzenia młodzieżowej rady gminy;

-składający petycje najprawdopodobniej nie zna realiów Gminy Bolesławiec, na terenie której nie ma
szkół średnich, z których można byłoby wyłonić członków rady. Stworzenie ordynacji wyborczej dla
wyłonienia kandydatów byłoby bardzo problematyczne, poziom świadomości prawnej i polityki lokalnej
uczniów szkół podstawowych nie jest wystarczający;
-z analizy ordynacji wyborczych w gminach, gdzie rady funkcjonują wynika, że członkowie

młodzieżowych rad są wyłaniani spośród uczniów szkół średnich. Ordynacje wyborcze gmin, w których
działają młodzieżowe rady nie wykluczają uczestnictwa w nich osób spoza gminy, więc młodzi ludzie
z Gminy Bolesławiec mają możliwość zostać członkiem młodzieżowej rady gminy w mieście, w którym
uczęszczają do szkoły średniej;

-Rada Gminy Bolesławiec nie podejmuje uchwał, które mogłyby być bezpośrednio konsultowane
z młodzieżową radą gminy, jako organem konsultacyjnym i opiniodawczym;

-z analizy frekwencji i wieku mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich wynika, że młodzi
ludzie nie wykazują aktywnościi zainteresowania lokalną demokracją;

-w Gminie Bolesławiec 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 i brania
udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz sportowym.
-idea powołania młodzieżowej rady gminy jest warta rozpatrzenia, jednak stworzenie takiego podmiotu

jest zasadne wyłącznie zinicjatywy młodzieży Gminy Bolesławiec, działania w celu zwiększenia
aktywizacji młodzieży to bardzo istotny problem, jednakże wymaga podjęcia działań dostosowanych do
specyfiki każdej z gmin;

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków iPetycji zajęła stanowisko o negatywnym
zaopiniowaniu, rekomendując nie uwzględnienie przedmiotowejpetycji.
Rozpatrując petycję Rada Gminy Bolesławiec uznała powyższe stanowisko Komisji Skarg, Wniosków

i Petycji Rady Gminy Bolesławiec za słuszne i postanowiła o nieuwzględnieniu tejże petycji.

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art. 13 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie ona doręczona podmiotowi
wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

PRZEWO CACY
Bogusław(/ziej
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