
UCHWAŁA NR RG.0007.316.2022 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie nieuwzględnienia wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 5b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 3 ustawy o petycjach (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 870), na 
wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

Nie uwzględnić wniosku wniesionego dnia 01.08.2022r. przez Pana Patryka Króla z przyczyn podanych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy tytułem załatwienia sprawy. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Przemysław Sawicki 
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UZASADNIENIE 

Po dokonaniu analizy treści pisma z dnia 22.07.2022r. (data wpływu 1.08.2022r.) komisja ustaliła, że jest 

ono wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z art. 3 Ustawy o Petycjach: „O tym, czy 

pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna”. Petycja złożona przez Pana 

Patryka Król w tym stanie rzeczy powinna przyjąć formę wniosku i tak mogłaby być rozpatrywana. 

 

Sprawy utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy zostały uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym. 

Zgodnie z art 5b tej ustawy: 

"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." 

 

Ustawodawca wskazał zamknięty krąg podmiotów z teremu danej Gminy lub działających na terenie danej 

Gminy, które mogą wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

ograniczając go do Wójta oraz podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska. Ponieważ wniosek 

nie pochodzi od podmiotu uprawionego nie może zostać uwzględniony. 

W związku z powyższym Komisja przedstawiła Radzie Gminy projekt uchwały o nieuwzględnieniu 

wniosku. 
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