
UCHWAŁA NR XXXIII/ 297/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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

1§ 1 
2 

1. Po zapoznaniu się z petycją w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz opinią Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji postanawia petycję odrzucić. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/ 297/2022 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 27 września 2022 r. 

. 

Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie wpłynęła petycja od Pana Patryka Janusza Króla, 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, która przekazana została do Komisji, Skarg, Wniosków 
i Petycji celem zbadania jej zasadności i przygotowania stanowiska w tej sprawie. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu: 16 września 2022r., zapoznała się z treścią 
wniosku i dokumentacją do niego załączoną tj.: 

- petycja z dnia 22.07.2022r. 

- Statut młodzieżowej Rady Gminy 

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, Dz.U. 2018 poz. 870) 

  

Analiza w/w dokumentów przeprowadzona przez Komisję oraz wyjaśnienia złożone przez pracowników 
Urzędu Gminy Kałuszyn doprowadziły do tego, iż członkowie Komisji jednogłośnie uznali, aby petycji 
o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy nie uwzględnić. 

Uzasadnienie  

Komisja dokonała analizy materiałów zawartych w petycji od Pana Patryka Janusza Króla powołując się na 
ustawę z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz.1195, Dz.U. 2018 poz. 870) i wnosi o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę 
na utworzenie młodzieżowej rady gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk; jeżeli środowiska 
z terenu gminy Kałuszyn wystąpią z wnioskiem rada gminy będzie wspierała inicjatywę. 

Według Komisji wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy nie wyszedł od osób zamieszkujących 
gminę lub stowarzyszenia działającego i mającego swoja siedzibę na terenie Gminy Kałuszyn. Członkowie 
komisji zwrócili, też uwagę na fakt, iż na terenie naszej gminy nie występują szkoły średnie, które skupiają już 
uczniów bardziej świadomych i ewentualnie interesujących się życiem publicznym w swoich miejscowościach 
oraz sprawami lokalnej społeczności. Ponadto z treści petycji nie wynika, że wśród młodych ludzi z gminy 
Kałuszyn, a Radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci i potrzebie 
utworzenia młodzieżowej rady gminy. 

W Gminie Kałuszyn młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy i rad sołeckich – jeżeli młodzież ma swoją 
inicjatywę może w każdej chwili liczyć na reprezentację swoich oczekiwań i postulatów przez radnych 
i sołtysów, a tym samym na możliwość podejmowania szeregu aktywności społecznych oraz brania udziału 
w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym. Idea powołania młodzieżowej rady jest warta rozpatrzenia, 
jednak stworzenie takiego podmiotu zasadne jest wyłącznie z inicjatywy młodzieży Gminy Kałuszyn; działania 
w celu zwiększenia aktywizacji młodzieży to bardzo istotny problem, jednakże wymaga podjęcia działań 
dostosowanych do specyfikacji każdej z gmin. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach przedmiotowa Petycja zamieszczona została na stornie 
internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w Zakładce „Petycje” pod adresem 
 http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/.  

1 Rada gminy stwierdza, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji należycie zbadała 

2petycję i zarekomendowała jej rozpatrzenie zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. Mając na uwadze 
powyższe Rada Miejska w Kałuszynie postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy Kałuszyn za niezasługującą na uwzględnienie. 

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

1. Alina Włodarczyk-Kurpiewska 
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2. Elżbieta Gójska 

3. Marianna Śledziewska 

4. Elżbieta Stryczyńska. 

5. Adam Kaczmarczyk 
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