
UCHWAŁA NR XXXIV/220/2022 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie  art. 18b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ), oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach ( Dz. U. 2018 r. poz. 870) po 
zaopiniowaniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Rybczewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona przez Pana Patryka Króla, dotyczącą powołana Młodzieżowej Rady 
Gminy jest bezzasadna. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Magdalena Figura-Wrona 
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UZASADNIENIE 

W dniu 31 lipca 2022 r. poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@rybczewice.pl wpłynęła 
petycja w interesie publicznym wniesiona przez Pana Patryka Króla do Rady Gminy Rybczewice w 
sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o petycjach , petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest 
rozpatrywana przez ten organ.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że petycja spełnia wymagania określone w art. 4 
ustawy o petycjach tj. wymagania formalne. Jednakże fakt, ze powołanie Młodzieżowej Rady 
Gminy może być przedmiotem petycji nie dowodzi, że złożona petycja zasługuje na uwzględnienie 
ponieważ : 
1) została złożona przez osobę fizyczną niewymienioną w art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. 2022 r. poz. 559) wśród podmiotów, którym prawo wnioskowania 
o utworzenie młodzieżowej rady gminy przysługuje. Rada gminy może wyrazić zgodę na 
utworzenie młodzieżowej rady gminy 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. 
2) podejmowane działania musza być dostosowane do specyfiki danej gminy, w gminie 
Rybczewice propagowanie idei samorządowej realizowane jest w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego a młodzież nie wyrażała zainteresowania 
powołaniem młodzieżowej rady gminy. 

 
W związku z powyższym Rada Gminy Rybczewice postanawia nie uwzględnić petycji.  
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