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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie załatwienia petycji OR.152.7.2022 dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018, 
poz. 870), uchwala się co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona 1 sierpnia 2022 r. w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy 
nie zasługuje na uwzględnienie. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wołczynie wpłynęła adresowana do Rady Miejskiej 
w Wołczynie petycja, której przedmiotem jest utworzenie młodzieżowej rady gminy. 

Petycja OR.152.7.2022 została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Wołczynie celem jej zbadania. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z petycją w dniu 6 września 2022 r., ustaliła co 
następuje i przedstawiła następujące stanowisko. 

Analiza przedmiotowej petycji wskazuje, że spełnia ona wymogi formalne określone w art. 4 ustawy 
o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 870). 

W dalszym postępowaniu Komisji stwierdziła, że art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wskazuje kto 
jest inicjatorem lub na czyj wniosek rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie rady młodzieżowej cyt. 
„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.”. 

 W związku z powyższym w katalogu podmiotów uprawnionych, brak jest osoby, która wniosła 
niniejszą petycję. Z tego wynika, że osoba wnosząca petycję nie może być inicjatorem utworzenia 
młodzieżowej rady gminy. 

Ponadto zdaniem Komisji przede wszystkim nieodzowna jest inicjatywa młodzieży Gminy Wołczyn, która 
zaangażuje się, aby reprezentować swoje środowisko. Bez wyraźnego zainteresowania młodzieży inicjatywę 
taką uważa się za przedwczesną. Należy podkreślić, że w latach wcześniejszych młodzieżowa rada miejska 
została powołana, jednak z powodu braku zainteresowania po roku przestała funkcjonować. 

Rada Miejska przyjmuje ustalenia i argumentację Komisji jako własne i postanawia rozstrzygnąć petycję jak 
w sentencji uchwały. 
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