
UCHWAŁA NR XXIX/246/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 28 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Żyrzyn. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona w dniu 1 sierpnia 2022 r. petycja dotycząca utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy Żyrzyn nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego 

petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn wpłynęła petycja dotycząca utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy (petycja/pismo z dnia 22 lipca 2022 r.). Wraz z wnioskiem – 

petycją osoba wnosząca petycję przesłała, w załączniku do pisma, projekt statutu 

młodzieżowej rady gminy, do ewentualnego uchwalenia/wykorzystania. 

W przedmiotowej sprawie, stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, organem 

właściwym dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia petycji należy wskazać, że obowiązujące 

w tym zakresie przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią, że: 

„Rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej 

inicjatywy lub na wniosek: 

1) wójta; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) 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 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), działających 

na terenie danej gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.”. 

Bezspornym dla sprawy jest, że Rada Gminy Żyrzyn, stosownie do art. 5b ust, 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) nie 

rozpatrywała żadnego wniosku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej 

rady gminy, jak również nie podejmowała takich działań z własnej inicjatywy – tym 

samym, na terenie Gminy Żyrzyn rada taka nie funkcjonuje. 

Rozpatrując przedmiotową petycję Rada Gminy Żyrzyn zmuszona jest zwrócić uwagę 

na jeszcze inny aspekt sprawy. Otóż Gmina Żyrzyn, jako jednostka samorządu 

terytorialnego, jest co do zasady gminą wiejską. Jej podmiejski charakter w stosunku 

do miasta Puławy ma w istocie znaczenie dla dwóch jednostek pomocniczych, a nie 

dla gminy jako całości. Oznacza to, że zarówno terytorialnie, ale także społecznie 

przy realizacji powierzonych jej zadań gmina w sposób aktywny uczestniczy w życiu 

każdego mieszkańca, czy też wszyscy mieszkańcy w sposób aktywny uczestniczą 

w działaniach gminy. Innymi słowy „oddalenie” mieszkańca od spraw urzędowych jest 

nieznaczne w odróżnieniu od gmin o charakterze miejskim, czy też wielkomiejskim. W tego 

typu jednostkach samorządu, jak Gmina Żyrzyn, nie istnieje problem kontaktu z radnym, 



czy anonimowość mieszkańca przy zgłaszaniu problemów, która wmusza „pośrednictwo” 

wybranego przedstawiciela do organu stanowiącego. Tożsamo rzecz się ma w przypadku 

osób młodych. 

Jednym, a może podstawowym z powodów takiego stanu – dla którego nie podjęto 

jakichkolwiek działań/konsultacji związanych z utworzeniem młodzieżowej rady, jest czas 

pandemii trwający w zasadzie z małymi przerwami do chwili obecnej oraz wojna 

w Ukrainie, które to okoliczności wymusiły odłożenie problematyki rady na okres 

późniejszy. 

Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Gminy stanowi, że petycja nie zasługuje 

na uwzględnienie. Otóż to sformułowanie, będące wynikiem praktyki tworzenia aktów 

kierownictwa wewnętrznego – jak określane są tego typu uchwały, nie odzwierciedla 

w sposób dosłowny woli Rady Gminy Żyrzyn. Inicjatywa/petycja utworzenia młodzieżowej 

rady gminy zasługuje bowiem na objęcie jej pracami i konsultacjami ze strony obu organów 

Gminy Żyrzyn, pod warunkiem jednakże, że inicjatorem podjęcia tych działań będą 

podmioty wymienione w art. 5b ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, tj. inne niż 

wójt gminy. 


