
UCHWAŁA NR XXXVI/254/2022 
RADY GMINY TARNAWATKA 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za bezzasadną 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Pana Patryka Króla w dniu 1 sierpnia 2022r., w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Tarnawatka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Kazimiera Mańdziuk 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/254/2022
Rady Gminy Tarnawatka

z dnia 31 października 2022 roku

1 sierpnia 2022 roku do Urzędu Gminy Tarnawatka wpłynęła petycja skierowana do
Rady Gminy przez Patryka Janusza Króla dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Petycja  została  skierowana  do  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  Rady  Gminy
Tarnawatka,  która  rozpatrzyła  ją  na  posiedzeniu  w  dniu  19  sierpnia  2022.  Komisja
stwierdziła, że petycja spełnia wymogi formalne wskazane w art. 4 ustawy z dnia 11 lipca
2014 o petycjach (t.j.  Dz.U. 2018 poz. 870). Komisja uznała,  że petycja  nie zasługuje na
uwzględnienie i zawnioskowała o uznanie jej za bezzasadną.

Rada  Gminy  rozpatrując  merytorycznie  sprawę  podzieliła  w  pełni  zdanie  Komisji
skarg, wniosków i petycji uznając, że:

 zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy, może wyrazić zgodę na
utworzenie  młodzieżowej  rady  gminy  na  wniosek  wójta  bądź  zainteresowanych
środowisk z terenu danej gminy;

 pan  Patryk  Janusz  Król  mieszka  kilkaset  kilometrów  od  gminy  Tarnawatka  i  nie
reprezentuje, żadnego środowiska z terenu gminy; 

 zarówno do wójta, jak i do rady nie wpłynęły wnioski środowisk z terenu gminy w
sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy;

 składającemu petycję  nie  są  znane realia  gminy Tarnawatka,  w której  funkcjonuje
jedna  szkoła  podstawowa  i  nie  ma  żadnych  szkół  średnich,  a  większe  ośrodki
akademickie położone są w odległości ponad 100 km;

 młodzież pobierająca nauki w szkołach średnich zmuszona jest poświęcać wiele czasu
na dojazdy, co w praktyce uniemożliwia jej zaangażowanie w pracę społeczną,

 większość młodzieży studiującej zamieszkuje poza terenem gminy;
 poziom świadomości prawnej i polityki lokalnej uczniów szkoły podstawowej, nie jest

wystarczający dla prawidłowego sprawowania przez nich mandatu radnego;
 w gminie Tarnawatka młodzież może poprzez bezpośredni kontakt z organami gminy

i radami sołeckimi, mieć realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym; 
 nie  występują  bariery  pozwalające  młodzieży  na  rozwijanie  umiejętności  i

kompetencji  w  zakresie  wiedzy  o  funkcjonowaniu  lokalnego  samorządu,  jego
problemach i  wyzwaniach;

 analiza  frekwencji  i  wieku  mieszkańców  uczestniczących  w  zebraniach  wiejskich
wskazuje na to, że młodzi ludzie nie wykazują aktywności i zainteresowania lokalną
demokracją;

 każda  inicjatywa  wychodząca  od  środowisk  młodzieżowych  z  terenu  gminy
Tarnawatka,  mającą  na  celu  wprowadzenie  i  motywację  do  większej  aktywności
obywatelskiej, spotka się z pełnym poparciem Rady Gminy.

Wobec powyższych faktów, Rada Gminy Tarnawatka uznała petycję za bezzasadną.
Udzielając  odpowiedzi  wnioskodawcy,  wyjaśnia  się  ponadto,  że radni  zostali  zapoznani  z
petycją, a ona sama została opublikowana zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Kazimiera Mańdziuk
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