
 

Uchwała Nr XLIV/317/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 27 września 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Uznaje się, że petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, nie zasługuje na 

uwzględnienie. 

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach do poinformowania wnoszącego 

petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

           Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

                                                                                                /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr XLIV/317/2022 

Rady Miejskiej w Mordach   

z dnia 27 września 2022 r. 

 

 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

 

Dnia 08 sierpnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Mordach wpłynęła petycja z dnia 31 lipca 

osoby fizycznej spoza terenu Miasta i Gminy Mordy, zawierająca wniosek o utworzenie 

Młodzieżowej Rady Gminy. Wnoszący argumentował wniosek tym, że utworzenie 

powyższego organu pozwoli młodzieży z terenu gminy zyskać realny wpływ na tworzenie 

prawa na szczeblu lokalnym. Młodzież będzie miała szansę rozwinąć umiejętności                                    

i kompetencje w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach                   

i wyzwaniach, a także będzie stanowiło to wprowadzenie i motywację do większej aktywności 

obywatelskiej. Do petycji wnioskujący dołączył projekt statutu. 

Petycje składane przez obywateli, zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym, rozpatruje rada gminy. W tym celu powołuje Komisję Skarg, 

Wniosków i  Petycji. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach skierowała wyżej 

wymienioną petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zgodnie z § 88 

Statutu Miasta i Gminy Mordy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią 

petycji na posiedzeniu w dniu 20 września 2022 r. i dokonała jej analizy. 

Jak stwierdziła Komisja, artykuł 2 ust. 3 ustawy o petycjach stanowi, że przedmiotem 

petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia 

lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego 

lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się                         

w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji 

jest podmiot, w zakresie którego zadań i kompetencji, mieści się żądanie (przedmiot) petycji. 

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może wyrazić zgodę na utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy. 

Przedmiot petycji mieści się zatem w kompetencji rady gminy. 

Powołanie młodzieżowej struktury następuje z własnej inicjatywy rady gminy, na wniosek 

organu wykonawczego, bądź podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska                         

w szczególności samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy 

czy też organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie pod warunkiem, że 

działają one na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że petycja zawierająca wniosek o utworzenie 

Młodzieżowej Rady Gminy nie pochodzi od żadnego z wyżej wymienionych podmiotów tylko 

od osoby fizycznej spoza terenu Miasta i Gminy Mordy. Zatem wniosek skierowany został 

przez podmiot nieuprawniony. W zaistniałym stanie faktycznym Rada Miejska w Mordach 

mogłaby wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jedynie z własnej 

inicjatywy. 



 

Zdaniem Komisji sama idea powołania Młodzieżowej Rady Gminy i aktywizacja 

młodzieży jest warta uwagi, jednakże byłoby to zasadne jedynie w sytuacji wystąpienia takiej 

potrzeby czy też oczekiwań ze strony środowiska lokalnego, a przede wszystkim inicjatywy 

samej młodzieży. Do Rady Miejskiej w Mordach dotychczas nie wpłynęły żadne sygnały od 

młodzieży w tej sprawie.  

 

W obecnych realiach, zgodnie z rekomendacją Komisji, powoływanie Młodzieżowej Rady 

Gminy nie znajduje uzasadnienia. 

 

Rada Miejska w Mordach przyjęła ustalenia Komisji za prawidłowe i postanowiła uznać 

petycję za niepodlegającą uwzględnieniu. 

 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji                   

w rozumieniu art. 13 ustawy o petycjach. 

 

Jednocześnie informuje się wnoszącego petycję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy                                   

o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Stosownie natomiast 

do art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 15 ustawy                                

o petycjach, rada gminy może pozostawić́ bez rozpatrzenia petycję złożoną̨ w sprawie, która 

była przedmiotem petycji już̇ rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się 

na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji, 

niezwłocznie informując podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia        

i poprzednim sposobie załatwienia petycji.  

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

     /-/ Katarzyna Kotowska 


