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UCHWAŁA NR....................
RADY GMINY TARNOWIEC

z dnia....................  2022 r.

w sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r., poz. 559 ) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 ) 
Rada Gminy Tarnowiec uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 1 sierpnia petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
Tarnowiec nie zasługuje na uwzględnienie.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2022r. do Urzędu Gminy w Tarnowcu wpłynęła petycja Patryka Króla 
zamieszkałego w Brodnicy w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowiec, która 
następnie została przekazana Radzie Gminy Tarnowiec. Przewodniczący Rady, na podstawie 
Statutu Gminy, skierował z kolei petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu zbadania jej 
zasadności.

Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. Komisja zapoznała się z dokumentem i uznała, że 
jego forma i treść wyczerpują znamiona petycji. W toku dyskusji stwierdzono, że podejmowanie 
działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie działalności społecznej 
samorządu terytorialnego, stanowi istotne formy działania gminy, jednak powinny być one 
dostosowane do specyfiki każdej z gmin i odnosić się do złożonych w tym temacie wniosków, 
przez lokalne środowiska młodzieżowe. Osoba składająca petycję pochodzi z województwa 
kujawsko - pomorskiego i zapewne nie zna realiów Gminy Tarnowiec, w której nie ma szkół 
ponadpodstawowych, z których można byłoby wyłonić członków młodzieżowej rady. Poziom zaś 
świadomości społecznej i prawnej wśród uczniów szkół podstawowych jest niewystarczający. 
Z obserwacji frekwencji i wieku mieszkańców gminy uczestniczących w zebraniach wiejskich 
wynika, że młodzi ludzie nie wykazują aktywności i zainteresowania lokalną demokracją, 
a przecież od zaangażowania młodzieży zależy zdolność do wykonywania zadań, a co za tym 
idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady gminy.

W trakcie dyskusji pokreślono, że młodzież w Gminie Tarnowiec ma łatwy dostęp do organów 
gminy i rad sołeckich i w przypadku wystąpienia z inicjatywą społeczną zawsze może liczyć na 
prezentację swoich postulatów przez radnych i sołtysów. Poza tym sprawy, które szczególnie 
dotyczą młodzieży konsultowane są na szczeblu szkolnym i przekazywane organom gminy przez 
dyrekcję szkoły. Zwrócono również uwagę, że Rada Gminy Tarnowiec nie podejmuje uchwał, 
które mogłyby być bezpośrednio konsultowane z młodzieżową radą gminy, jako organem 
konsultacyjnym i opiniodawczym.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności brak zainteresowania powołaniem rady ze 
strony lokalnych środowisk, Komisja rekomenduje Radzie Gminy Tarnowiec zajęcie stanowiska 
polegającego na odmówieniu uwzględnienia petycji.

Rada Gminy Tarnowiec akceptuje stanowisko wypracowane przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji i przyjmuje je za własne. Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Tarnowiec postanawia 
uznać petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Tarnowiec za niezasługującą na 
uwzględnienie.

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
petycji w rozumieniu art.13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie doręczona 
stronie wnoszącej petycję.

Zgodnie z art.13 ust. 2 w/w ustawy sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem 
skargi.
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