
UCHWAŁA NR XLVI/268/22 
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE 

z dnia 20 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycję wniesioną przez Pana Patryka Janusza Króla z dnia 1 sierpnia 2022 roku w przedmiocie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, postanawia się uznać za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miejskiej Górce do powiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zdzisław Goliński 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/268/22 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

z dnia 20 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 1 sierpnia 2022 roku do Biura Rady w Miejskiej Górce wpłynęła petycja wniesiona przez Pana 
Patryka Janusza Króla dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej 
Górce w dniu 19 września 2022 roku. 

Po dokonaniu analizy wniesionej petycji, wobec tak sformułowanej treści Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji stwierdziła, że spełnia ona wymogi określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

Odnosząc się do przedmiotu petycji Komisja stwierdziła, że zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na 
utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny. Od 2001 roku, kiedy powyższy przepis 
zaczął obowiązywać do Rady Miejskiej w Miejskiej Górce nie wpłynęły wnioski podmiotów reprezentujących 
zainteresowane środowiska z terenu gminy Miejska Górka, jak organizacje pozarządowe, czy samorząd 
uczniowski, postulujące utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Oznacza to brak inicjatywy oddolnej 
pochodzącej z terenu gminy dotyczącej tej sfery działalności młodzieży. Sprawy, które szczególnie dotyczą 
młodzieży są konsultowane są na szczeblu szkolnym i przekazywane organom gminy przez dyrekcję szkoły. 

W przypadku zaistnienia w przyszłości inicjatywy mieszkańców gminy Miejska Górka, samorządu 
uczniowskiego bądź organizacji pozarządowych w ww. zakresie oraz wpływu odpowiedniego wniosku 
określonego w art. 5b ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska przystąpi do 
procedowania nad ww. kwestią. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Miejskiej w Miejskiej 
Górce wydała opinię, iż petycja z dnia 1 sierpnia 2022 r. w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
jest bezzasadna i zarekomendowała Radzie Miejskiej w Miejskiej Górce podjęcie stosownej uchwały. 

Wobec powyższego w pełni uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji i zostanie 
ona doręczona podmiotowi wnoszącemu petycję. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. 
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