
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …../ LIX/2022 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …. listopada 2022 r. 

 

w sprawie nieuwzględnienia petycji 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust 1 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) Rada Gminy Żabia Wola uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 22 lipca 2022 r. wniesionej do Rady Gminy Żabia Wola  

przez Pana Patryka Króla w dniu 31 lipca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, która dotyczyła 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Żabia Wola. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 

Gminy  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zabiawola.akcessnet.net. 

  

http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/
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U Z A S A D N I E N I E 

Do Urzędu Gminy Żabia Wola w dniu 31 lipca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej 

wpłynęła petycja z dnia 22 lipca 2022 r., skierowana przez Pana Patryka Króla do Rady Gminy  

Żabia Wola. Przedmiotem petycji jest wniosek dotyczący utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.  

Autor petycji w swoim wystąpieniu wskazał, że „Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli 

młodzieży z terenu gminy zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie 

miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego 

samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację  

do większej aktywności obywatelskiej.” Do swojej petycji dołączył również projekt statutu Młodzieżowej 

Rady Gminy. 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 870) petycja może być m.in. złożona w interesie publicznym, zaś 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. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja złożona  

do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

Zgodnie z art. 18b. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 

1561) oraz § 89a. Statutu Gminy Żabia Wola stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/XIX/2016  

Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 września 2016 r., poz. 8420 ze zm.) rozpatrzeniem skierowanych  

do Rady petycji zajmuje się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Po analizie wystąpienia i zawartego w nim postulatu ustalono, co następuje: 

- forma wniesienia i treść wystąpienia wyczerpują znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy  

o petycjach, a Rada Gminy Żabia Wola jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. 

- zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie 

powołania młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta albo podmiotów 

reprezentujących zainteresowane środowiska, w tym w szczególności organizacje pozarządowe  

i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz samorządy uczniowskie lub studenckie 

z terenu gminy. Utworzenie przedmiotowej rady nie jest jednak obligatoryjne. 

- autor petycji nie jest mieszkańcem gminy Żabia Wola, ani nie wnosi petycji w imieniu organizacji 

pozarządowej z terenu gminy. Z treści wystąpienia nie wynika także, że jest w jakikolwiek sposób 
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związany z gminą Żabia Wola, co pozwala założyć, że nie zna lokalnego środowiska ani potrzeb 

młodzieży z terenu gminy. 

Idea powołania Młodzieżowej Rady Gminy Żabia Wola w celu wspierania i upowszechniania  

idei samorządowej wśród młodych mieszkańców, a także zwiększenia aktywizacji młodzieży jest warta 

rozpatrzenia. Stworzenie takiego podmiotu zasadne jest jednak w szczególności z inicjatywy młodzieży  

z terenu gminy. Przedmiotowa kwestia była już w przeszłości przedmiotem obrad Komisji Rady Gminy  

Żabia Wola, jednak z uwagi na brak sygnałów o chęci i potrzebie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

ze strony młodych mieszkańców gminy przedmiotowy temat został czasowo zawieszony. Na terenie 

gminy Żabia Wola funkcjonują trzy szkoły podstawowe, działają również organizacje społeczne 

zrzeszające młodych ludzi, które mogą wystąpić z wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, 

jeśli uznają za zasadne jej powołanie. Statut takiej rady powinien zostać stworzony przez osoby 

zainteresowane uczestniczeniem w jej pracach. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Żabia Wola nie widzi podstaw do uwzględnienia petycji  

z dnia 22 lipca 2022 r. wniesionej przez Pana Patryka Króla. 

 


