
UCHWAŁA NR LXV/435/2022 
RADY GMINY PABIANICE 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 5b ust. 2, art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice 
dotyczącym petycji wniesionej przez Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, 
postanawia się nie uwzględnić prośby wyrażonej w złożonej petycji. 

§ 3. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Rady Gminy Pabianice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice 

 
 

Jerzy Błoch 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr LXV/435/2022 

Rady Gminy Pabianice 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

 Zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane 
przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice, zwana dalej Komisją, stosownie do 
postanowień §29 Statutu Gminy Pabianice na posiedzeniu odbytym w dniu 9 sierpnia 2022 r. zajęła się petycję 
Pana Patryka Króla, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Pabianicach dnia 1 sierpnia 2022 r., w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

 Komisja skarg wniosków i petycji dokonała analizy petycji pod względem formalnym i uznała, że spełnia 
ona przesłanki ustawowe. Następnie Komisja analizowała petycję pod względem merytorycznym wyciągając 
wnioski wskazane poniżej. 

 Wnioskodawca argumentował, iż 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. 

 Zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 
młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub 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, działających na 
terenie danej gminy oraz samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

 Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Pabianice nie przychyla się do prośby wyrażonej w przytoczonej 
petycji z uwagi na następujące kwestie: 

•osoba składająca petycję nie mieści się w katalogu podmiotów wskazanych powyżej, a ponadto jest 
mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego. Nie można więc uznać, że z inicjatywą utworzenia 
młodzieżowej rady gminy występuje mieszkaniec Gminy Pabianice. Taka inicjatywa powinno wyjść od 
młodzieży z terenu Gminy Pabianice, która w konsekwencji wzięłaby udział w wyborach. Do tej pory tego typu 
zainteresowania nie było. Młodzież nie bierze udziału w zebraniach wiejskich. Argumentem przemawiającym 
za poparciem tej tezy jest również fakt, iż w ostatnim czasie przeprowadzane były konsultacje z mieszkańcami 
w sprawie podziału sołectwa. W konsultacjach, zgodnie z postanowieniami uchwały rady Gminy Pabianice, 
udział mogą brać osoby powyżej 16 roku życia. Mimo licznego udziału mieszkańców sołectwa w konsultacjach, 
udział młodzieży był nieznaczny. To pokazuje, że młodzież nie jest zainteresowana sprawami samorządu 
terytorialnego. 

Powołanie młodzieżowej rady gminy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami obsługi administracyjno-
biurowej. 
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