UCHWAŁA NR XL/383/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 15452/22
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ze. zm.) w związku z art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po rozpatrzeniu stanowiska zawartego w Uchwale Nr 2/2022 z dnia
31 sierpnia 2022 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 14395/22, w sprawie utworzenia
„Młodzieżowej Rady Gminy”.
§ 2. Uzasadnienie podjęcia tej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie do powiadomienia wnoszącego
petycję o sposobie załatwienia petycji przez przesłanie niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XL/383/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 września 2022 r.
UZASADNIENIE
W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Otmuchowie wpłynęła petycja od pana P.J.K.
z Brodnicy, dotycząca utworzenia „Młodzieżowej Rady Gminy”.
Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu
w dniu 31 sierpnia 2022 roku zarekomendowała o jej nieuwzględnienie.
Ustawa o samorządzie gminnym w art.5b ust.2 wyraźnie określa, kto może wystąpić
z wnioskiem do rady gminy na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Nie wystąpił Burmistrz Miasta
i Gminy Otmuchów, ani żadna z 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), działających na terenie naszej gminy, ani samorządu uczniowskiego z terenu
Gminy Otmuchów, stąd Rada Miejska w Otmuchowie takich wniosków nie rozpatrywała.
Ani w obecnej, ani w poprzedniej kadencji, żadnych wniosków, czy petycji składanych przez to
środowisko w sprawach uważanych dla niego za istotne nie złożono. Zgoda Rady Miejskiej
w Otmuchowie na utworzenie z własnej inicjatywy młodzieżowej rady gminy, bez dających się
zauważyć aktywności podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, byłaby bezzasadna.
Dodać należy, że obsługę administracyjno-biurową i koszty dojazdu młodzieżowej rady gminy
musiałby zapewnić urząd gminy. Obsługa młodzieżowej rady to generowanie dodatkowych kosztów.
W związku z ciężką sytuacją ekonomiczną w kraju, tj. bardzo dużą inflacją oraz chociażby zbliżający
się trudny okres grzewczy, związany z sytuacją energetyczną w kraju, gmina jest zmuszona do
zwiększenia oszczędności. W tych okolicznościach nie jest w stanie ponosić niepotrzebnych
dodatkowych obciążeń z budżetu gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Otmuchowie postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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