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Warszawa, | marca 2020 r.

Warszawa

Wójt Gminy Nadarzyn

Mszczonowska 24

05-830 Nadarzyn

PETYCJA

Działając w interesie publicznym wnoszę o zmianę $ II ust. I statutu Młodzieżowej

Rady Gminy Nadarzyn — załącznika do uchwały Rady Gminy Nadarzyn nr VII.63.2015 z dnia

29 kwietnia 2015 r. w ten sposób, aby nadać mu poniższe brzmienie:

„Radnym może być osoba będąca uczniem z klasy V-VIII szkoły podstawowej lub I-II klasy

szkoły ponadpodstawowej zamieszkała na terenie gminy Nadarzyn oraz osoba będąca

absolwentem tych szkół do końca kadencji.”

UZASADNIENIE

Młodzieżowa Rada Gminy Nadarzyn została powołana uchwałą Rady Gminy Nadarzyn

nr VIL.63.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., a jej statut zawarty został w załączniku do tej

uchwały. Statut ten nie był od tego czasu aktualizowany, przez co nie uwzględnia zmian, które

zaszły w strukturze szkolnictwa. Ponadto w ocenie Wnioskodawcy wymogi stawiane

kandydatom na radnych są zbyt restrykcyjne.

W obecnym brzmieniu $ 11 ust. 1 statutu Młodzieżowej Rady Gminy stanowi, że

radnym może być osoba będąca uczniem klasy V-VI szkoły podstawowej i klasy I-III

gimnazjum z terenu Gminy Nadarzyn oraz osoba będąca absolwentem tych szkół do końca

kadencji. Należy jednak zauważyć, iż ze względu na fakt, że Nadarzyn jest gminą

podwarszawską, spora część młodzieży zamieszkałej na jego terenie uczęszcza do szkół w

stolicy. Dodatkowo większość warszawskich młodzieżowych rad dzielnic. Z tego powodu

zamieszkiwanie na terenie gminy Nadarzyn oraz uczęszczanie do szkoły w Warszawie

uniemożliwia młodym osobom kandydowanie do jakiejkolwiek młodzieżowej rady.



Zastąpienie miejsca nauki miejscem zamieszkania przyczyni się do zwiększenia

dostępności Młodzieżowej Rady Gminy i spowoduje wzrost zainteresowania nią, jak również

będzie krokiem w kierunku standaryzacji wymogów stawianych kandydatom na radnych

młodzieżowych rad gmin, miast oraz dzielnic.

Wnioskodawca wskazuje jeszcze, że nawet w przypadku pozostawienia obecnych

wymogów zmiana statutu i tak jest niezbędna ze względu na likwidację gimnazjów.

Proponowana zmiana doprowadzi więc również do dostosowania statutu do zmian w prawie.


