
UCHWAŁA NR XLII/348/2022 

RADY GMINY MANOWO 

z dnia 28 października 2022 roku 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r.  w sprawie 

utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

– uznaje się petycję za bezzasadną.  

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Manowo do poinformowania 

wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik  
        do uchwały Nr XLII/348/2022 

Rady Gminy Manowo 
z dnia 28 października 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 1 sierpnia 2022 r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Manowie wpłynęła 

petycja Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady 

Gminy wraz z projektem Statutu Młodzieżowej Rady Gminy.  

 

Petycja była przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy 

Manowo w dniu 21 października 2022 roku. Następnie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

dokonała analizy treści petycji, a także projektu statutu uznając ostatecznie, że nie zasługuje 

ona na uwzględnienie.  

 

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Gmina podejmuje działania na rzecz 

wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy,                           

w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.  

 

Powołanie młodzieżowej rady gminy następuje na podstawie uchwały rady gminy po złożeniu 

wniosku przez wójta lub zainteresowane środowiska (organizacje pozarządowe lub podmioty 

określone 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, samorząd uczniowski lub samorząd studencki z terenu 

danej gminy).  

Rada Gminy Manowo nie widzi obecnie potrzeby utworzenia młodzieżowej rady gminy.  

Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie 

działalności społecznej samorządu terytorialnego powinno być dostosowane do specyfiki 

każdej z gmin i odnosić się do stanowisk  środowisk młodzieżowych. W ostatnich latach 

młodzież nie sygnalizowała potrzeby utworzenia takiej rady. Istotne jest zaangażowanie 

młodzieży w proces powoływania rady, ponieważ to ona ma brać czynny udział w pracach 

tego gremium. Zaangażowanie młodzieży będzie miało wpływ na realizację zadań 

młodzieżowej rady, a co za tym idzie, na celowość istnienia tej rady.  

Idea powołania młodzieżowej rady jest jak najbardziej warta rozpatrzenia, jednak bez 

inicjatywy oddolnej lokalnych środowisk młodzieżowych utworzenie takiego podmiotu jest 

niecelowe.  

W przypadku zgłoszenia takiej inicjatywy przez środowiska młodzieżowe z terenu gminy 

Manowo Rada Gminy będzie wspierała inicjatywę i dążyła do jej powołania. 

 Z powyższych przyczyn należało uznać petycję za bezzasadną.  

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób jej 

załatwienia nie może być przedmiotem skargi. 


