
                           Projekt 

UCHWAŁA NR XLI/……/2022  

Rady Gminy Lutowiska 

 z dnia 13 października 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 ze.zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Lutowiska uchwala, co 

następuje : 

 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy oraz opinią 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji postanawia uznać petycję za niezasługującą na 

uwzględnienie. 

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

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lutowiska do poinformowania 

wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do uchwały  

Nr XLI/……./2022 

Rady Gminy Lutowiska  

z dnia 13 października 2022 r.  

 

Uzasadnienie: 

 

Dnia 01 sierpnia  2022 r. wpłynęła do Rady Gminy Lutowiska petycja Patryka Janusza Króla        

z 27 lipca 2022 r. wnosząca o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Wnoszący petycję, nie 

będący mieszkańcem Gminy Lutowiska uzasadnia, że młodzież z terenu gminy może zyskać 

realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym jak również może rozwinąć swoje 

umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu                           

i motywację do większej aktywności obywatelskiej. 

Przewodniczący Rady Gminy skierował petycję do zaopiniowania przez Komisję Skarg 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Lutowiska. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 04 sierpnia 2022 r. ustaliła, że w Gminie Lutowiska istnieje 

możliwość utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Warunkiem utworzenia Rady jest 

zainteresowanie ze strony młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Lutowiska, stąd też 

powstała konieczność podjęcia kroków w kierunku rozpowszechnienia inicjatywy wśród 

zainteresowanych. Po przekazaniu informacji o inicjatywie do szkoły podstawowej                        

w Lutowiskach oraz umieszczeniu treści petycji na stronie BIP Gminy Lutowiska, Komisja 

oczekiwała na odzew ze strony lokalnego środowiska młodzieżowego. Komisja zwróciła 

uwagę na to, że na terenie Gminy Lutowiska nie ma żadnych szkół średnich, które skupiają 

uczniów bardziej świadomych i  ewentualnie bardziej interesujących się życiem publicznym  w 

swoich miejscowościach oraz sprawami swojej lokalnej społeczności. Ponieważ nie ma 

żadnego sygnału ze środowiska młodzieżowego w tej sprawie, Komisja na posiedzeniu w dniu 

05 października 2022 r. postanowiła uznać petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Rada 

Gminy Lutowiska informuje jednocześnie, że jeżeli w okresie późniejszym pojawi się 

zainteresowanie i chęć ze strony środowiska młodzieżowego z terenu Gminy Lutowiska do 

powołania Młodzieżowej Rady Gminy i taki wniosek wpłynie, Rada Gminy  przychyli się do 

takiego wniosku.  

 


