
Uchwała Nr L/301/2022 

Rady Gminy w Baranowie 

z dnia 23 września 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia  

Młodzieżowej Rady Gminy w Baranowie. 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, art. 18b, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9, ust. 2 i art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy  
w Baranowie uchwala co następuje:  

§ 1. 

Nie uwzględnia się w całości petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy  
w Baranowie z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.  

 

§ 2. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  



UZASADNIENIE 

 W dniu 01.08.2022 r. do Rady Gminy w Baranowie wpłynęła petycja w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy w Baranowie.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez 
ten organ. Jednocześnie zgodnie z art. 18b ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta i gminnych 
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  

Zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy Baranowo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Baranowie w dniu 20 września 2022 r. odbyła posiedzenie w sprawie rozpatrzenia 
petycji i przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. W wyniku otrzymanej petycji poinformowano 
młodzież z terenu Gminy Baranowo o możliwości utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzież 
szkolna nie wyraziła inicjatywy tworzenia takiej rady. Po dokonaniu analizy petycji Komisja ustaliła, 
że zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy w Baranowie wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk; jeżeli 
środowiska młodzieżowe z terenu Gminy Baranowo wystąpią z takim wnioskiem, Rada Gminy będzie 
wspierała inicjatywę.  

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy w Baranowie uznaje podjęcie niniejszej uchwały za 
uzasadnione.  

 


