
UCHWAŁA NR XXXV/217/22
RADY GMINY W REGNOWIE

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawIe an. 18 usl. 2 pkt 15, art. 18b ust. J. i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 713, 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 9
ust. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.
870), uchwała się, LU niasŁępuje:

* 1. Rada Gminy Regnów negatywnie rozpatruje petycję w sprawie ulworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy w Regnowie z przyczyn określonych w uzasadnieniu
uchwały.

* 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Regnów do poinformowania
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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Sławomir Dudek



UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2022 roku do Rady Gminy Regnów petycja Pana Patryka Króla
w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Zgodnie z art. 18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym „ Rada
gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komIsję skarg, wniosków I peLycjl”. Na podsiawle art.9 usL2 uslawy z dnia 11 liixa 2014
roku o pelycjdch, „PeŁycJa złożona do organu stanowIącego jedriosiki sdrriomządu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ Petycja została przekazana Komisji
skarg wniosków i petycji Rady Gminy Regnów, która na posiedzeniu w dniu 21 maja 2021
r była przedmiotem szczegółowej analizy. Rada Gminy Regnów Po zapoznaniu się z istotą
petycji oraz stanowiskiem Komisji skarg wniosków i petycji uznała, iż przedmiotowa
petycja nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. Sb ustawy o samorządzie gminnym
rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy wyłącznie
na wniosek wójta bądź zainteresowanych środowisk. Z treści petycji nie wynika, że
wnioskodawca jest mieszkańcem (~miny Regnów, a radni nie otrzymali ze strony młodzlezy
z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci I potrzebie utworzenia młodzieżowej mddy
gminy. Z analizy frekwencji i wieku mieszkańców uczestniczących w zebraniach wiejskich
wynika, że młodzi ludzie nie wykazują aktywności i zainteresowania lokalnym
srodowiskiem. W gminie Regnów młodziez 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
możIiwo~ć podejmowania szeregu aktywno4ci społecznych i brania udziału w życiu
społecznym, kulturalnym czy też sportowym. Idea powołania młodzieżowej rady jest
warta rozpatrzenia, jednak stworzenie takiego podmiotu zasadne jej wyłącznie
z inicjatywy młodzieży Gminy Regnów. Jeżeli środowiska młodzieżowe z terenu gminy
wystąpią z takim wnioskiem rada gminy będzie wspierała inicjatywę. Działania w celu
zwiększenia aktywizacji młodzieży to bardzo istotna kwestia, jednakże wymaga
podjęcia działań dostosowanych do specyfiki każdej z gmin.

W tym stanie sprawy Rada Gminy Regnów negatywnie rozpatruje petycję.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Sposób załatwienia petycji, w myśl art. 13 ust 2 tej ustawy, nie może być przedmiotem
skargi. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia
petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten
podmiot jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane
podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
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