
UCHWAŁA NR XLI/314/2022 
RADY GMINY LUBRZA 

z dnia 12 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559,  583, 1005, 1079, 1561) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, 
uznaje się ją za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesława Antoszczyszyn 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/314/2022 

Rady Gminy Lubrza 

z dnia 12 października 2022 r. 

Uzasadnienie : 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Lubrza wpłynęła petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy wraz z propozycją projektu statutu ( wnoszący petycję - mieszkaniec miejscowości Brodnica 
woj. wielkopolskie) ( spr. Nr OR.152.1.2022 L.dz. 4306/2022). 

Zgodnie z postanowieniami § 115 ust.2 Statutu Gminy Lubrza, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/261/2018 
Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza (Dz. 
Urzęd. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 3041, 3611, z 2020r. poz. 1294), przewodniczący rady skierował 
petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w celu zbadania jej zasadności. 

Na posiedzeniu w dniu 22 września 2022 r. komisja zapoznała się z jej treścią i oceniła, że forma 
wniesienia i treść wyczerpują znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy o petycjach, a rada gminy jest 
organem właściwym do jej rozpatrzenia. 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania 
w sprawie dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Po przenalizowaniu zasadności petycji komisja ustaliła, że: 

1. Zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 
młodzieżowej rady gminy wyłącznie na wniosek : 

- wójta; 

- podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności 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 2020r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), działających na 
terenie danej gminy oraz samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

Rada Gminy Lubrza nie otrzymała ze strony młodzieżowych środowisk z terenu gminy żadnych 
sygnałów, czy wniosków o potrzebie utworzenia fakultatywnego organu o charakterze doradczym bądź 
konsultacyjnym.  

2. W Gminie Lubrza prowadzone jest kształcenie tylko w zakresie szkoły podstawowej, dlatego też  
wyłonienie kandydatów do młodzieżowej rady mogłoby okazać się utrudnione a wręcz niemożliwe. Zazwyczaj 
członkowie młodzieżowych rad są wybierani spośród uczniów szkół średnich; 

3. Rada Gminy Lubrza nie podejmuje uchwał, które wymagają konsultacji z młodzieżową radą gminy, jako 
organem opiniodawczo – doradczym. 

4. Z analizy frekwencji i wieku mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich wynika, że młodzi 
ludzie nie wykazują aktywności i zainteresowania lokalną demokracją; 

5. Inicjatywy młodzieży z Gminy Lubrza zawsze mogą być procedowane przez osoby reprezentujące 
społeczność lokalną w organach gminy (radni) oraz osoby reprezentujące organy pomocnicze 
tj. sołtys i rada sołecka. 

Niewątpliwie idea powołania młodzieżowej rady warta jest rozpatrzenia, jednak stworzenie takiego 
podmiotu jest zasadne wyłącznie jeżeli wynika ona z inicjatywy młodzieży Gminy Lubrza. Od 
zaangażowania młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania powierzonych zadań, 
a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady gminy. 

Zwiększenie aktywizacji młodzieży w zakresie działalności społecznej samorządu terytorialnego stanowi 
istotną formę działania gminy, jednakże powinna ona być dostosowana do specyfiki każdej 
z gmin i odnosić się do wyrażonych stanowisk środowisk młodzieżowych. 

Rada gminy stwierdza, że Komisja Skarg Wniosków i Petycji odpowiednio przenalizowała zasadność 
petycji i zarekomendowała jej rozpatrzenie zgodnie z §1. niniejszej uchwały. Mając na uwadze powyższe 
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Rada Gminy Lubrza postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Lubrza za 
niezasługującą na uwzględnienie. 
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