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Uchwała Nr LII/373/2022 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji nr 6/2022 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Rada Gminy Popielów rozpatruje negatywnie petycję nr 6/2022 dotyczącą utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy. 

§ 2.  

Petycja stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Popielów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie rozpatrzenia petycji i o treści uchwały. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Joanna Widacha-Cichoń 
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Uzasadnienie 

Petycja nr 6/2022 dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wraz z propozycją statutu takiej 
Rady wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 1 sierpnia br. w formie elektronicznej i została przekazana 
do Biura Rady Gminy. 

Petycja została przekazana Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stała się przedmiotem jej prac podczas 
posiedzenia w dniu 30 sierpnia br. Komisja rozpatrzyła wniesioną petycję oraz przygotowała i przyjęła 
w formie uchwały niniejszy projekt uchwały. 

Komisja z szacunkiem odniosła się do inicjatywy utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Gminie 
Popielów. Komisja stwierdziła, że dotychczas środowiska młodzieżowe z terenu Gminy nie wyrażały chęci 
podjęcia pracy w formule Młodzieżowej Rady Gminy. Komisja podkreśliła, że rozpatrywana petycja 
została złożona przez osobę niezwiązaną z Gminą Popielów i miejscową młodzieżą. Ponadto Komisja 
uznała, że zaproponowany statut nie uwzględnia specyfiki Gminy. 

Komisja rekomendowała negatywne rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy oraz podjęcie dialogu ze środowiskami młodzieżowymi, aby określić czy istnieje zainteresowanie 
młodzieży taką forma aktywności społecznej, a także aby wypracować statut odpowiadający potrzebom 
i specyfice gminy. Komisja podkreśliła, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jest możliwe 
w przyszłości, we współpracy z zainteresowanymi środowiskami. 

Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 
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