
UCHWAŁA NR 332/XLV/2022 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) Rada Gminy 
Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 01 sierpnia 2022 r. petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 
nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Uzasadnienie 

Do Rady Gminy Małkinia Górna w dniu 01 sierpnia 2022 r. wpłynęła petycja w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 30 września 2022 r. dokonała analizy petycji. 
Komisja ustaliła, że zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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. 

Po analizie petycji Komisja przyjęła stanowisko, iż w związku z tym, że wnoszącym petycję jest osoba spoza 
terenu gminy i niereprezentująca żadnej z organizacji pozarządowych z terenu gminy Małkinia Górna oraz, że 
radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy Małkinia Górna jakichkolwiek  sygnałów o chęci 
i potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy petycje należy uznać za bezzasadną. 

Należy dodać, że Rada Gminy Małkinia Górna popiera wszelkie przedsięwzięcia, które angażują młodzież 
w sprawy wspólnoty samorządowej. Dlatego też idea powołania młodzieżowej rady jest warta rozpatrzenia, 
niemniej stworzenie takiego podmiotu zasadne jej wyłącznie z inicjatywy młodzieży z Gminy Małkinia Górna. 
Rada będzie popierać ideę powołania Młodzieżowej Rady Gminy, jeśli z wnioskiem o jej utworzenie wystąpi 
młodzież z Gminy Małkinia Górna. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Małkinia Górna po zapoznaniu się z opinią Komisji  postanawia 
uznać petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Małkinia Górna  za niezasługującą na 
uwzględnienie. 
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