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UCHWAŁA NR 45.360.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 20 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 01 sierpnia 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

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

W dniu 01.08.2022 r. wpłynęła za pośrednictwem poczty elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Krzepicach 
petycja skierowana do Rad Gminy o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 

Przedmiotowa petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją, 
celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Komisja na posiedzeniu w dniu 31.08.2022 r. dokonała 
analizy złożonej petycji i oceny jej zasadności, a następnie przygotowała i zatwierdziła treść projektu uchwały 
w sprawie jej rozpatrzenia. 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, opinią radcy prawnego, dokonała następujących ustaleń: 

Podmiot składający petycję w dniu 1 sierpnia 2022 r., skierowaną do Rady Gminy wnosi o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gmin. Petycja została złożona przez osobę spoza terenu Gminy Krzepice. 

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na gminę zadanie podejmowania działań na rzecz wspierania 
i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. 
W ramach tego działania rada gminy upoważniona jest do utworzenia młodzieżowej rady gminy. Powołanie 
młodzieżowej rady gminy następuje na podstawie uchwały rady gminy. 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, działających na terenie danej gminy, 

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

Młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Radni nie otrzymali ze strony 
młodzieży z terenu Gminy Krzepice żadnych sygnałów wskazujących na potrzebę powołania młodzieżowej 
rady gminy. Utworzenie takiego podmiotu wydaje się zasadne wyłącznie z inicjatywy młodzieży 
zamieszkującej Gminę Krzepice. Proces utworzenia Młodzieżowej  Rady Gminy Krzepice oraz nadania jej 
statutu wymaga przeprowadzenia  społecznych oraz podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania 
zainteresowania możliwością powołania takiego podmiotu wśród lokalnej  społeczności. Od zaangażowania 
młodzieży zależy bowiem zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie, celowość istnienia 
młodzieżowej rady gminy. Z wykładni literalnej art. 5b ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że 
utworzenie młodzieżowej rady gminy z inicjatywy samej rady gminy, niepopartej wnioskiem zainteresowanych 
środowisk w tej sprawie, stanowi przekroczenie nadanych jej kompetencji ustawowych. 

Mając na uwadze przedstawione fakty Komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji przez Radę Miejską 
w Krzepicach. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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