
UCHWAŁA NR XXXIX/1072/22 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

w sprawie petycji dot. zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 
2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję Pana  w sprawie zmiany uchwały 
Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu (ze zm.) poprzez wyeliminowanie obecnego stanu 
niezgodności z prawem w zakresie czynnego oraz biernego prawa wyborczego do Młodzieżowej Rady 
Miasta. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miasta Szczecin do zawiadomienia strony wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

 
Pismem z dnia 15 lutego 2022 r. Pan  zam. w Białej Podlaskiej przy  

złożył do Rady Miasta Szczecin petycję w sprawie zmiany uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania 
jej statutu (ze zm.) poprzez wyeliminowanie obecnego stanu niezgodności z prawem w zakresie 
czynnego oraz biernego prawa wyborczego do Młodzieżowej Rady Miasta. 

Wnioskodawca petycji wskazał na § 15 statutu Młodzieżowej Rady Miasta zgodnie z którym 
radnym Młodzieżowej Rady może być uczeń szkoły ponadpodstawowej zlokalizowanej w Szczecinie, 
z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz § 28 ust. 1 statutu Młodzieżowej Rady Miasta zgodnie 
z którym w skład Młodzieżowej Rady może wejść jeden przedstawiciel każdej szkoły 
ponadpodstawowej zlokalizowanej na terenie Szczecina. Zdaniem autora petycji regulacja ta pozbawia 
biernego prawa wyborczego osoby, które są mieszkańcem miasta, jednak uczęszcza do szkoły poza 
Szczecinem. Wskazał ponadto, iż uchwała Rady Miasta zagwarantowała prawo wyborcze tym 
uczniom, którzy nie są mieszkańcami miasta, ale np. okolicznych gmin czyli nie są członkami 
wspólnoty samorządowej Szczecina.  Taki sposób regulacji zdaniem autora petycji narusza zasadę 
wynikającą z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którą mieszkańcy tworzą z mocy 
prawa wspólnotę samorządową. Jego zdaniem o możliwości udziału w MRM powinno decydować 
zatem miejsce zamieszkania ucznia, a w konsekwencji przynależność do wspólnoty samorządowej, 
nie zaś miejsce pobierania nauki. Przedmiotowa petycja została przekazana do rozpatrzenia przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji RM, która na posiedzeniu w dniu 11 marca 2022 r. nie podzieliła 
argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę petycji. Komisja zwróciła uwagę, że zgodnie  
z art. 5b ust. 10 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy tworząc młodzieżową radę gminy, 
nadaje jej statut określający w szczególności zasady działania młodzieżowej rady gminy, tryb 
i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej 
rady gminy. Kwestionowany przez autora petycji zapis, funkcjonujący w Statutach Młodzieżowej 
Rady Miasta Szczecin przyjmowany uchwałami Rady Miasta Szczecin  od 1995 roku nigdy nie został 
uchylony bądź zaskarżony. Komisja uznała, że wprowadzanie proponowanej przez wnioskodawcę 
petycji zmiany w zakresie przeprowadzenia wyborów dla osób, którzy są mieszkańcami Miasta 
Szczecin, ale uczęszczają do szkół poza jego granicami jest na dzień dzisiejszy technicznie 
niemożliwe. Z kolei wykluczenie z części wspólnoty samorządowej osób, które są uczniami 
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szczecińskich szkół, zamieszkującymi w bursach lub internatach a nieposiadającymi meldunku na 
terenie Miasta Szczecina jest dla nich bardzo niesprawiedliwe. 

Wobec powyższego petycję Pana należy uznać za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o petycjach, wnioskodawcy nie przysługuje prawo wniesienia skargi na 
sposób załatwienia przedmiotowej petycji. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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