
UCHWAŁA NR LII/383/2022 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 17 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia petycji 

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 51BD6F2A-0D62-479A-AC04-1EED8111E363. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Bierawa została złożona za pośrednictwem poczty 

elektronicznej petycja Patryka Janusza Król o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Petycja 

została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz skierowana do komisji ds. skarg, 

wniosków i petycji.  

Komisja na posiedzeniu w dniu 10 października 2022 r. po przeanalizowaniu treści petycji 

stwierdziła, iż na chwilę obecną nie ma żadnych przesłanek uzasadniających podjęcie działań  

w kierunku utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Mieszkańcy gminy Bierawa nie wystąpili  

z taką inicjatywą, a młodzież zainteresowana życiem publicznym oraz sprawami swojej lokalnej 

społeczności angażuje się w działalność organizacji społecznych, jak np. Ochotniczej Straży 

Pożarnej, czy Stowarzyszenia Przyjaciół Goszyc, które również mają możliwość zgłaszania  swoich 

pomysłów, czy inicjatyw ważnych dla młodzieży.  Petycja została złożona przez osobę spoza 

Gminy Bierawa.  

Zwrócono uwagę na fakt, że w przeszłości Młodzieżowa Rada  Gminy w Gminie Bierawa 

funkcjonowała. Została powołana uchwałą nr XVIII/135/2004 z dnia 23 marca 2004 r. jako 

reprezentacja dzieci i młodzieży Gminy Bierawa w wieku od 14-21 lat. Jednakże funkcjonowała 

tylko przez 2 lata (jedną kadencję). W wyborach zarządzonych w 2006 roku do Młodzieżowej 

Rady Gminy Bierawa na kolejną kadencję nie zgłosił się żaden kandydat.   

Od tego czasu  nie odnotowano żadnego zainteresowania młodzieży sprawą funkcjonowania 

Młodzieżowej Rady Gminy Bierawa.  

 

Pouczenie: zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi.  
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