
UCHWAŁA NR XXIX/245/2023 
RADY GMINY W BROKU 

z dnia 3 lutego 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40) oraz 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. Uznaje się petycję Pana Partyka Janusz Króla z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Broku do poinformowania 
podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Sylwester Runo 
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Uzasadnienie 

W dniu 31 lipca 2022 r. do Rady Gminy w Broku wpłynęła petycja wniesiona przez 
Pana Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Rada Gminy na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała petycję za niezasługującą na uwzględnienie. Zgodnie z art. 5b 
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) rada gminy może wyrazić 
zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek zainteresowanych środowisk 
lub podmiotów reprezentujących zainteresowane 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 2022 r. 
poz. 1327 ze zm.), działających na terenie danej gminy, samorządu uczniowskiego lub 
samorządu studenckiego z terenu danej gminy. Wniosek zawarty w petycji nie został 
złożony w żadnym z powyższych trybów. Jeżeli środowiska młodzieżowe, organizacje 
pozarządowe albo podmioty określone w ustawy art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Brok, wystąpią 
z takim wnioskiem rada gminy będzie wspierała taką inicjatywę. 

 Władze gminy nie otrzymywały ze strony młodzieży z terenuGminy Brok, żadnych 
sygnałów o chęci lub potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy. Analiza frekwencji 
mieszkańców uczestniczących na sesjach Rady Gminy w Broku wskazuje, że młodzi 
ludzie nie wykazują aktywności i zainteresowania lokalną demokracją. W Gminie Brok 
młodzież ma łatwy dostęp do organów gminy i rad sołeckich, więc jeżeli wykaże taką 
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. 

Mając powyższe na uwadze złożoną petycję uznaje się za bezzasadną. 
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870) sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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