
Projekt 

Uchwała Nr …./…./2019 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 28 października 2019 roku 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), Rada Miejska w Opatowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Uwzględnia się wniosek O. Ż. ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. bryg. S. Gano   

w Opatowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Opatowie. 

2.Uzasadnienie do uwzględnienia wniosku określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opatowie do poinformowania Wnioskodawcy 

o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

        Przewodnicząca 

       Rady Miejskiej w Opatowie 

 

              (mgr Beata Wrzołek) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do uchwały Nr …./…./2019 
Rady Miejskiej w Opatowie 

          z dnia 28 października 2019 roku 
 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 7 maja 2019 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wpłynął wniosek  

O. Ż. ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. gen. bryg. S. Gano w Opatowie w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy w Opatowie ( termin którym posługuje się Wnioskodawca). 

W dniu 15 maja 2019 roku niniejszy wniosek zgodnie z kompetencjami został skierowany 

do Rady Miejskiej w Opatowie, następnie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie, na posiedzeniach w dniach 

28 maja 2019 roku; 5 czerwca 2019 roku; 27 września 2019 roku oraz 22 października 2019 roku po 

zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą wniosku oraz wyjaśnień złożonych przed Komisją przez 

Wnioskodawcę wydała pozytywną opinię w sprawie wniosku o powołanie Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Opatowie. Komisja mając na uwadze art. 5b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (dalej: Ustawa), jak najbardziej widzi potrzebę w kształtowaniu postaw 

prospołecznych, obywatelskich oraz poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących 

samorządu lokalnego wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży. Na marginesie należy 

zwrócić uwagę na fakt, że niniejszy wniosek nie spełnia wymogów formalnych w myśl art. 5b ust.2 

ustawy, ponieważ nie został on zgłoszony przez organizację, czy formalne środowisko. Mając na 

względzie podjęte dotychczas działania, Komisja wychodząc naprzeciw Wnioskodawcy, po 

zapoznaniu się opiniami dyrekcji szkół średnich z Opatowa oraz Pełnomocnika Starosty 

Opatowskiego do spraw młodzieży uważa, że przed podjęciem uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie należy przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami 

samorządów uczniowskich wszystkich szkół z terenu miasta Opatowa, zarówno szkół średnich jak  

i podstawowych, celem określenia rzeczywistej potrzeby powołania takowej Rady. 

Mając powyższe na względzie, Rada Miejska w Opatowie po zasięgnięciu opinii Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie uwzględnia wniosek w sprawie Młodzieżowej 

Rady Miejskiej w Opatowie. Jednocześnie należy wskazać, że pozytywne zaopiniowanie wniosku nie 

jest równoznaczne z powołaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie. Komisja rekomenduje, 

by ewentualne powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie było poprzedzone wywiadem 

z przedstawicielami samorządów uczniowskich ze szkół z terenu gminy Opatów. Po przeprowadzeniu 

powyższych konsultacji należy podjąć dalsze kroki, bądź zaniechać działania zgodnie z ich wynikiem. 

 

Rada Miejska w Opatowie rozpatrzyła niniejszy wniosek w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy o samorządzie gminnym, w związku z dyspozycją art. 18b ust. 1. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506  

z późn. zm.). 


