
 

 

UCHWAŁA Nr  XLII/250/22 

RADY GMINY KOBIELE WIELKIE 

z dnia 4  sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie  rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 roku dotyczącej  utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

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

gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 zmiany z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 10 

ust.  1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.870) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Petycję z dnia 22 lipca 2022 roku dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Gminy uznaje za niezasadną, z przyczyn zawartych w uzasadnieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Rady Gminy 

Kobiele Wielkie zawiadomi wnoszącego petycję.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Lech Maks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Uchwały  Nr XLII/250/22 

       Rady Gminy Kobiele Wielkie  

z dnia 4 sierpnia 2022r. 

 

Uzasadnienie 

 

 Pismem z dnia 22 lipca 2022 roku Pan Patryk Janusz Król skierował do Rady Gminy 

Kobiele Wielkie petycję o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. W uzasadnieniu petycji 

wnoszący wskazał, iż utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozwoli młodzieży z terenu 

gminy zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie 

miała szansę rozwinąć umiejętności i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu 

lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to 

wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej. Do petycji został 

załączony projekt statutu. 

 Odnosząc się do treści powyższej petycji należy wskazać, iż jest ona niezasadna.   

 W pierwszej kolejności należy wskazać, iż przedmiotowa petycja została wniesiona 

przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                    

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) Rada Gminy może 

wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na 

wniosek: 

1) wójta; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) 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 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), działających na terenie danej gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

 Żadne z zainteresowanych środowisk nie wystąpiło z przedmiotowym wnioskiem, 

zaś petycja została skierowana przez osobę fizyczną, zamieszkałą w znacznej odległości od 

Gminy Kobiele Wielkie, która nie działa w imieniu zainteresowanych środowisk z terenu 

Gminy Kobiele Wielkie.  

 Analizując treść petycji Rada Gminy Kobiele Wielkie uznaje za słuszne  

podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie 

działalności społecznej samorządu terytorialnego, jednakże w ocenie Rady Gminy winny 

one być dostoswane do specyfiki każdej z gmin i odnosić się do przedstawionych w tym 

względzie stanowisk podmiotów, które mogą być inicjatorami jej utworzenia.  

 Zdaniem Rady Gminy istotną okolicznością, która mogłaby przesądzić o zasadności 

utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy jest zaangażowane młodzieży z terenu gminy w 

proces powoływania tej instytucji, ponieważ to młodzież ma brać czynny udział w pracach 

tego organu. Nie budzi bowiem wątpliwości, iż od zaangażowania młodzieży zależy 

zdolność Młodzieżowej Rady Gminy do wykonywania jej zadań, a w konsekwencji 

celowość jej istnienia.   

 W tym miejscu Rada Gminy Kobiele Wielkie wskazuje na brak zainteresowania 

powołaniem Młodzieżowej Rady Gminy ze strony gminnych środowisk. Tym samym bez 

inicjatywy oddolnej spośród społeczności lokalnej, jak również bez przeprowadzania 

procesu konsultacji społecznych w tej materii, utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jest 

niecelowe, dlatego też petycja jest nieuzasadniona.   

  

 Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 

2018 r., poz. 870) i zostanie ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób 

załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT

