
UCHWAŁA NR XLVIII/454/2022 
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

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

Rada Miejska w Wolborzu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję z dnia 01 sierpnia 2022 r. dotyczącą 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzonej petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Wolborzu. 
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolborzu. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

w Wolborzu 
 
 

Zbigniew Klewin 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/454/2022 

Rady Miejskiej w Wolborzu 

z dnia 28 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Wolborzu wpłynęła petycja 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie ze Statutem Gminy 
Wolbórz petycja została skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W dniu 
27 września 2022r. Komisja zapoznała się z treścią petycji, dokonała analizy 
wniesionej petycji i oceny jej zasadności. 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów 
w sprawach dotyczących petycji zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 

Zgodnie z definicją legalną przedmiotem petycji może być żądanie 
w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego 
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 
lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego , 
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wolborzu ustaliła, że 
kwestię powołania młodzieżowej rady gminy uregulowane są w ustawie z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) . Zgodnie z art. 
5b ust. 2   ww. 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". 
Z powyższego przepisu wynika, że kompetencja rady gminy ma charakter 

fakultatywny, na co wskazuje użycie przez ustawodawcę sformułowania "rada 
gminy może". W przepisie wskazano również podmiot uprawniony do 
złożenia wniosku o utworzenie młodzieżowej rady gminy. Wnoszący petycję 
nie jest żadnym z wnioskodawców wymienionych w przepisie wskazanym 
powyżej. 

Na tej podstawie Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznaje petycję za 
bezzasadną. 
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Po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rada 
Miejska w Wolborzu podziela stanowisko Komisji i uznaje za właściwe 
podjęcie uchwały o uznaniu wniesionej petycji za bezzasadną. 
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