
UCHWAŁA NR XLVI/319/2022 
RADY GMINY KOŁACZKOWO 

z dnia 7 listopada 2022 r. 

w sprawie petycji o utworzenie 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 ) oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Gminy 
Kołaczkowo uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy postanawia się nie uwzględnić petycji 
z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kołaczkowo 

 
 

Michał Stefański 
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Uzasadnienie 

Rada Gminy Kołaczkowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Kołaczkowo w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, postanowiła nie uwzględnić petycji. 

Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: 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. 

Należy podkreślić, iż z terenu Gminy Kołaczkowo nie została zgłoszona inicjatywa w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy. Wobec powyższego petycja złożona na wniosek osoby z poza Gminy Kołaczkowo 
nie zasługuje na uwzględnienie. Powyższe nie wyklucza podjęcia działań w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z samorządem uczniowskim dotyczących utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 
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