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W nawiązaniu do petycji złożonej w dniu 31 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy uprzejmie informuję, że petycja była przedmiotem obrad Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji oraz Stałych Komisji Rady Miejskiej w Stopnicy a następnie sesji Rady
Miejskiej w Stopnicy w dniu 20 października 2022 r.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznano,
iż złożona petycja nie zasługuje na uwzględnienie, podjęto w tej sprawie uchwałę które
przesyłam w załączeniu.
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Załącznik:
- Uchwała Nr XXVI/37/2022 RM w Stopnicy z dnia 20 października 2022r.

akmg

,''
I..



UCHWAŁA NR XXVI/37/2022
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. póz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. l oraz art. 13 ust. l ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. póz. 870) Rada Miejska w Stopnicy
uchwala, co następuje:

§1
Uznaje się, że wniesiona w dniu 31 lipca 2022 r. petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej
Rady Gminy Stopnica nie zasługuje na uwzględnienie.

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

§3
O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi wnoszącego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie dla rozpatrzenia petycji

Do Rady Miejskiej w Stopnicy wpłynęła 31 lipca 2022 r. petycja Pana Patryka Janusza
BCróla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Stopnica. Na podstawie Statutu
Gminy Stopnica przewodniczący Rady Miejskiej skierował petycję do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w celu zbadania jej zasadności. Na posiedzeniu w dniu 13.10.2022 r.
Komisja zapoznała się z dokumentem i oceniła, że forma wniesienia i treść wyczerpują
znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy o petycjach, a rada gminy jest organem właściwym
do j ej rozpatrzenia.

Po dokonaniu analizy petycji Komisja ustaliła, że:

zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na
utworzenie młodzieżowej rady gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk,

- radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci
i potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy,

- z analizy ordynacji wyborczych w gminach, gdzie takie rady funkcjonują wynika,
że człoiikowie młodzieżowych rad są wyłaniani spośród uczniów szkół średnich,

- osoba składająca petycję najprawdopodobniej nie zna realiów Gminy Stopnica, w której nie
ma szkół średnich, i wyłonienie członków rady, stworzenie ordynacji wyborczej dla
wyłonienia kandydatów byłoby bardzo problematyczne, poziom świadomości prawnej
i polityki lokalnej uczniów szkół podstawowych nie jest wystarczający,

- Rada Miejska w Stopnicy nie podejmuje uchwał, które mogłyby być bezpośrednio
konsultowane z młodzieżową radą gminy Jako organem konsultacyjnym i opiniodawczym,
w Gminie Stopnica młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy, może uczestnic2yć w
zebraniach wiejskich, jeżeli ma swoją inicjatywę może liczyć na reprezentację swoich
oczekiwań i postulatów przez radnych i sołtysów, a tym samym ma możliwość
podejmowania szeregu aktywności społecznych i brania udziału w życiu społecznym,
kulturalnym czy też sportowym,
wobec dobiegającej końca kadencji oraz równoległą realizacją wielu zadań inwestycyjnych,
biorąc pod uwagę również spadek dochodów gminy, przy jednoczesnym wzroście
wydatków bieżących związanych ze wzrostem cen, w tym głównie źródeł energii,
utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, na tak krótki okres, bez wydzielenia na ten cel
środków finansowych jest nieuzasadnione.

Rada Miejska stwierdza, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji należycie zbadała petycję
i zarekomendowała jej rozpatrzenie zgodnie z § l mniejszej uchwały. Mając na uwadze
powyższe Rada Miejska w Stopnicy postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy Stopnica za niezasługującą na uwzględnienie.
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