
UCHWAŁA NR XLVI.383.2022 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 21 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wniosku o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022, poz. 559 ze zm.), art. 9 ust. 2, 
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018, poz. 870) oraz §41 załącznika nr 1.1 
do statutu Gminy Kowala przyjętego uchwałą nr XXXVI.285.2021 Rady Gminy Kowala z dnia 19 listopada 
2021 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2021 r. poz.10404) Rada Gminy Kowala, uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez Patryka Janusza Króla w dniu 1 sieprnia 2022 roku 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kowala zobowiązując go do 
powiadomienia wnoszącego o sposobie załatwienia petycji poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz 
z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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UZASADNIENIE 

W dniu 01.08.2022 r. do Rady Gminy Kowala wpłynął wniosek Patryka Janusza Króla o utworzenie 
młodzieżowej rady gminy wraz z propozycją statutu.  

Zgodnie z art. 5b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy może 
wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotów 
reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności organizacji pozarządowych lub podmiotów 
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
działających na terenie danej gminy.  

Zgodnie ze wskazanym art. 5b ustawy, rada miejska może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej 
rady gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk. Petycja Pana Patryka Janusza Króla nie 
pochodzi od kręgu podmiotów wymienionych w art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, dlatego też 
nie może być traktowana jako wniosek w rozumieniu tegoż przepisu. Ponadto, należy zaznaczyć, że do Rady 
Gminy Kowala nie dotarły żadne sygnały od mieszkańców gminy o konieczności powołania takiej rady. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19.09.2022 r. uznała petycję za bezzasadną. 

Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie 
może być przedmiotem skargi. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 
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