
UCHWAŁA NR LII/294/2022 

RADY GMINY BOROWIE 

z dnia 27 października 2022 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 
1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  

Rada Gminy Borowie  uchwała, co następuje: 

 

§ 1. 
Po rozpatrzeniu petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, Rada Gminy Borowie 
uznaje petycję za bezzasadną.  

§ 2. 

Uzasadnienie  rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcie. 

 Przewodnicząca Rady Gminy    

Alicja Szaniawska        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LII/294/2022  

Rady Gminy Borowie  

z dnia 27 października 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 01 sierpnia 2022 roku do Rady Gminy Borowie wpłynęła petycja w sprawie 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 27 października 2022 roku 

zapoznała się z przedmiotową petycją i ustaliła, że w myśl art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) Rada Gminy może wyrazić zgodę 

na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta bądź podmiotów 

reprezentujących zainteresowane środowiska. 

Z treści petycji wynika, że wnoszący petycję zwrócił się do Rady Gminy Borowie                                 

o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy we własnym imieniu i nie reprezentuje żadnego środowiska 

zainteresowanego utworzeniem w Gminie Borowie młodzieżowej rady gminy, 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 (tj. Dz. U. 2022 poz.. 1327 z późn. zm.), 

działających na terenie gminy Borowie czy samorządu uczniowskiego z terenu gminy Borowie. 

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że dotychczas młodzież z terenu gminy Borowie nie zgłosiła 

potrzeb utworzenia młodzieżowej rady gminy,  a w związku z tym komisja uznała petycję za 

bezzasadną. 

Po zapoznaniu z powyższymi ustaleniami, Rada Gminy Borowie w pełni podziela stanowisko 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące sposobu rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 

 W związku z powyższym, uzasadnione jest podjęcie uchwały. Z przyczyn wskazanych 

powyżej Rada Gminy Borowie uznaje petycję za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


