
UCHWAŁA NR XXXVII/384/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU 

z dnia 27 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 870 ze zm.) 

Rada Miejska w Siewierzu 
uchwala: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 1 sierpnia 2022 r. przez Pana Janusza Króla w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy - petycji nie uwzględnia się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miejskiej w Siewierzu do zawiadomienia składającego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie: 

Jarosław Bański  

Renata Cesak  

Dorota Szybis  

Urszula Wilczek  

 
 
   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Siewierzu 

 
 

mgr Barbara Bochenek 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 49D7B418-E8BE-43EE-8C33-BE0EAD49CA48. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Młodzieżowa Rada Miejska działała w gminie Siewierz w latach 2008 - 2019. Została utworzona na 
mocy Uchwały Nr XX/163/08 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 maja 2008 roku, miała charakter 
konsultacyjny i działała w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.  
Wyżej wymieniony okres funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej jest wystarczający na 
podsumowanie dokonań i ocenę zasadności ponownego jej tworzenia. 
Warto przy tym przypomnieć, że podstawą do podjęcia decyzji o uchyleniu uchwały powołującej do życia 
Młodzieżową Radę Miejską  była mała liczba młodzieży, a w tym młodzieżowych radnych,  wywodzących 
się z jedynej w gminie szkoły ponadpodstawowej. Gmina Siewierz nie jest dużą jednostką samorządu 
gminnego, a co za tym idzie, również liczba dzieci i młodzieży jest ograniczona.  
Ponadto szkoły podstawowe, z których rekrutowała się większość młodzieżowych  radnych są rozproszone 
po terenie całej gminy, co wiązało się z koniecznością dowożenia uczniów i sprawowania nad nimi opieki 
na czas sesji, które odbywały się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu. 
Z uwagi m. in. na konieczność dojazdu na sesje do siedziby Młodzieżowej Rady Miejskiej, sporą liczbę 
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz zbyt małą ilość czasu na działalność społeczną, zainteresowanie i 
zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalność w Młodzieżowej Radzie Miejskiej było coraz słabsze.  
 Ponieważ nie uległy zmianie lokalne uwarunkowania, o których mowa wyżej, a które były podstawą 
do podjęcia w 2019 roku decyzji o zaprzestaniu działalności przez Młodzieżową Radę Miejską, podjęcie 
kolejnej uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, o której mowa w petycji, jest 
bezzasadne. 
 Z uwagi na powyższe podjęcie przedkładanej uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez 
Pana  Patryka Króla  jest uzasadnione.  
 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu 

  
mgr Barbara Bochenek 
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