
 

 UCHWAŁA  Nr LXVII/413/22                          

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Na podstawie art. 5b ust. 2 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005 i 1079), art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Nie uwzględnić petycji z dnia 31 lipca 2022 r. złożonej przez Pana 

ANONIMIZACJA, w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmża, 

którego zobowiązuje się do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 31 lipca 2022 r. na  adres e – mail (info@gminachelmza.pl) wpłynęła petycja 

Pana ANONIMIZAJCA z ANONIMIZACJA. 

Przedmiotem petycji było wezwanie właściwych organów do podjęcia uchwały w 

sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Chełmża. 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja złożona do 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. 

Przepis art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że 

właściwa rada gminy rozpatruje skargi na działalność Wójta i gminnych jednostek 

organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje 

Komisję skarg, wniosków i petycji.  

Przewodniczący Rady Gminy w Chełmży przekazał petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Chełmży celem jej zbadania i przygotowania projektu 

uchwały w sprawie jej rozpatrzenia. 

Na posiedzeniu w dniu 22 września 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

zapoznała się z petycją. Zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym Gmina podejmuje 

działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców 

gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne. Rada gminy 

może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na 

wniosek: wójta, podmiotów reprezentujących środowiska, w szczególności: organizacji 

pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),  

działających na terenie danej gminy, samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z 

terenu danej gminy. 

Wnoszący petycje nie jest żadnym z wnioskodawców wymienionych w przepisie 

Rozpatrując petycję dokonano ponadto  poniższych ustaleń: 

1) ze strony młodzieży z terenu Gminy Chełmża nie ma żadnych sygnałów 

o chęci lub potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy, a najistotniejsze wydaje się 

zaangażowanie młodzieży w proces powoływania tego organu, z uwagi na to że ma ona 

brać czynny udział w pracy tego gremium, a od zaangażowania młodzieży zależy bowiem 

zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady 

gminy; 

2) Rada Gminy Chełmża nie podejmuje uchwał, które mogłyby być bezpośrednio 

konsultowana z młodzieżową radą gminy, jako organem konsultacyjnym i 

opiniodawczym; 

3) w Gminie Chełmża młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy i rad sołeckich - jeżeli  

młodzież przejawia  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 i brania udziału w życiu społecznym, 

kulturalnym czy też sportowym.  

W związku z powyższym uzasadnione jest rozpatrzenie petycji w sposób jak w 

uchwale.  

 


