
UCHWAŁA NR XLII/312/22 
RADY GMINY KODRĄB 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy w Kodrębie uznaje, że petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kodrąb 
nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Kodrębie do zawiadomienia podmiotu wnoszącego 
petycję o jej rozpoznaniu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb 
 
 

mgr inż. Grzegorz Wierzbicki 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E7D8F006-7091-47D7-A4BA-230D01D65FAA. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XLII/312/22 

Rady Gminy Kodrąb 

z dnia 30 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie 
gminnym, Rada Gminy rozpatruje skargi na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych 
oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
W dniu 1 sierpnia 2022 r. Pan Patryk Król złożył pismo nazwane petycją, w której zawraca się z prośbą 
o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Przedmiotowe pismo zostało przekazane do Komisji Skarg, 
wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb, Komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2022 r., na 
którym pismo zostało pierwotnie zakwalifikowane jako wniosek w trybie art. 5b ustawy o samorządzie 
gminnym, wobec tego wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych. Zgodnie z art. 5b 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) 
Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wiosek: 

1) wójta; 

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) organizacje pozarządowe lub podmiot określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1059 oraz z 2021 r. 
poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535, poz. 2490), działających na terenie danej gminy, 

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

W dniu 15 września 2022 r. odbyło się kolejne w tej sprawie posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. Po przeprowadzonej analizie Komisja ustaliła, iż żadne z zainteresowanych 
środowisk nie wystąpiło z przedmiotowym wnioskiem, zaś petycja została skierowana przez osobę 
fizyczną, zamieszkałą w znacznej odległości od Gminy, która nie działa w imieniu zainteresowanych 
środowisk z terenu Gminy Kodrąb. 

W ocenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb utworzenie młodzieżowej rady 
gminy powinno być dostosowane do specyfiki każdej z gmin i odnosić się do przedstawionych w tym 
względzie stanowisk podmiotów, które mogą być inicjatorem jej utworzenia. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb jednogłośnie uznała, iż brak jest 
zainteresowania powołania Młodzieżowej Rady Gminy ze strony gminnych środowisk. Tym samym 
bez inicjatywy oddolnej spośród społeczności lokalnej, jak również bez przeprowadzenia procesu 
konsultacji społecznej w tej materii, utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jest niecelowe, dlatego 
też komisja uznaje petycje jako niezasadną. 

Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kodrąb jednogłośnie 
uznała, że petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Kodrąb nie zasługuje na 
uwzględnienie i takie stanowisko przedłożyła Radzie Gminy Kodrąb. 

Rada Gminy Kodrąb dokonała analizy zgromadzonego materiału, w tym opinii Komisji Skarg, 
wniosków i petycji, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, nie uwzględnia przedmiotowej petycji. 

Pouczenie: 

Stosownie  do  treści  przepisu  art.  12 ust.  1 Ustawy  o petycjach:  „Podmiot  właściwy  do 
rozpatrzenia  petycji  może  pozostawić  bez  rozpatrzenia  petycję  złożoną  w sprawie,  która  była 
przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe 
fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji”. 

Ponadto  zgodnie  z art.  13 ust.  2 w/w  ustawy:  „Sposób  załatwienia  petycji  nie może  być 
przedmiotem skargi”. 
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