
Uchwala Nr LIV/..... /2022

Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Patryka Janusza Króla 
z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) w zw. z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (teks jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co 

następuje:

§1

Uznaje się, że petycja Patryka Janusza Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

nie zasługuje na uwzględnienie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustronie Morskie, zobowiązując go do 

zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Krzysztof Grzywnowicz



Uzasadnienie

W dniu 31 lipca 2022 r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim wpłynęła petycja 

Patryka Janusza Króla datowana na dzień 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Poza 

petycją, Patryk Janusz Król przesiał także projekt Statutu Młodzieżowej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Ustroniu Morskim przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji, która dokonała analizy treści petycji, a także projektu statutu uznając ostatecznie, że nie zasługuje ona 

na uwzględnienie. Rady Gminy w Ustroniu Morskim zaś, podzielając w całości stanowisko i argumentację 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji również uznała, że brak jest podstaw do uwzględnienia wniesionej petycji.

Uzasadniając zajęte przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim stanowisko wskazać przede wszystkim 

należy, że art. 5b ust. 1 ustawy’ o samorządzie gminnym stanowi, że Gmina podejmuje działania na rzecz 

wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród 

młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.

Ustęp 2 tegoż artykułu stanowi zaś, że 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- 0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 105/ 

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. Uwzględniając 

powyższe wyjaśnić na wstępie należy, że powołanie młodzieżowej rady gminy następuje na podstawie uchwały 

rady gminy po złożeniu wniosku przez wójta lub zainteresowane środowiska. Zwrot 

„zainteresowane środowiska” jest pojęciem szerokim. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpić mogą zatem 

mieszkańcy gminy, młodzież, organizacje społeczne, jak również organy gminy. Wnoszący petycję - zdaniem 

Rady Gminy Ustronie Morskie - nie wchodzi przy tym w zakres którejkolwiek z powyższych grup, wobec czego 

nie posiada on uprawnienia do złożenia wniosku w tym przedmiocie. Z tego też względu Rada Gminy, mając 

na uwadze art. 222 k.p.a. (stosowany odpowiednio na podstawie art. 15 ustawy o petycjach) przystąpiła do 

rozpoznania wniesionego przez Patryka Janusza Króla pisma jako petycji, nie zaś wniosku o utworzenie 

młodzieżowej rady gminy, przyjmując tym samym, że intencją wnoszącego petycję jest podjęcie przez Radę 

Gminy w Ustroniu Morskim - z własnej inicjatywy - uchwały o powołaniu młodzieżowej rady gminy.

Rada Gminy w Ustroniu Morskim pragnie zaznaczyć, że idea powołania młodzieżowej rady jest jak 

najbardziej warta rozpatrzenia, jednak decyzja o stworzeniu takiego podmiotu musi uwzględniać warunki 

panujące na terenie danej gminy i jej ogólną specyfikę. Warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy środowiska 

młodzieżowe z terenu gminy Ustronie Morskie zasygnalizują chęć utworzenia młodzieżowej rady gminy, Rada 

Gminy w Ustroniu Morskim będzie wspierała zgłoszoną inicjatywę, a w konsekwencji dążyła także do jej 

zmaterializowania.

Wskazania w tym miejscu wymaga, iż sposób załatwienia petycji - zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy 

- nie może być przedmiotem skargi.


