
UCHWAŁA NR LX/353/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.18b ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) art. 9 ust. 2 oraz art.10 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. 
Dz. U. 2018 poz. 870) Rada Miejska w Wiślicy, uchwala co następuje: 

§ 1.  

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Wiślicy uznaje że petycja 
złożona przez  Pana Patryka Janusza Króla  nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wiślicy do poinformowania podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr LX/353/2022  
Rady Miejskiej w Wiślicy  

z dnia 27 października 2022r.  
 
 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Wiślicy wpłynęła petycja dotycząca utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy. 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt. 15, art.18b ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działanie wójta 
i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli, w tym celu 
powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

 Powyższa petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Wiślicy w celu zbadania jej zasadności. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 26 października 2022 r. po dokonaniu oceny formalno - prawnej 
wydała opinię przedstawioną poniżej dotyczącą złożonej petycji. 

Podczas posiedzenia radni Komisji wskazali, że podejmowanie działań zmierzających do 
zwiększenia aktywizacji młodzieży w zakresie działalności społecznej samorządu terytorialnego 
stanowi istotne formy działania gminy, jednakże powinny być one dostosowane do specyfiki gminy 
i odnosić się do wyrażonych stanowisk środowisk młodzieżowych w wyniku przeprowadzonych 
konsultacji oraz złożonych w tym terminie wniosków.  

Powyższe potwierdza również dyspozycja art.5b ust. 2 pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym 
zgodnie, z którą powołanie młodzieżowej rady gminy następuje w szczególności na podstawie 
uchwały rady gminy po złożeniu wniosku przez podmioty reprezentujące zainteresowane 
środowiska działające na terenie danej gminy. W związku z tym, że zwrot „zainteresowane 
środowiska” jest pojęciem szerokim, to najistotniejsze, zdaniem organu stanowiącego, wydaje się 
inicjatywa oddolna i zaangażowanie lokalnej młodzieży w proces powoływania niniejszej 
instytucji, ponieważ ona ma brać czynny udział w pracy tego gremium. Od młodzieży zależy 
bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia młodzieżowej rady 
gminy. 
Zważywszy na brak zainteresowania powołaniem młodzieżowej rady ze strony gminnych 
środowisk Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała, że złożona petycja nie zasługuje na 
uwzględnienie i niniejsze stanowisko postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej w Wiślicy. 
 
Niniejsza uchwała wraz z 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). 

 
Pouczenie 

Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji 
nie może być przedmiotem skargi. 
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