
UCHWAŁA NR XLIX/713/2022 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 26 października 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, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po zapoznaniu się z wynikiem 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania - Rada Miasta                      
i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy postanawia się 

uwzględnić petycję z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Kórnik do zawiadomienia 

wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Kórnik 
Adam Lewandowski 
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLIX/713/2022 
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK 

z dnia 26 października 2022r.  
 

w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 
 
   W dniu 1 sierpnia 2022r. do Rady Miasta i Gminy Kórnik Pan XX nadał petycję o 

utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, zawierającą wniosek o utworzenie Młodzieżowej 

Rady Gminy. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym petycja trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 

przygotowania propozycji jej rozpatrzenia. W myśl bowiem § 109 Statutu Miasta i Gminy 

Kórnik, ustalonego uchwałą Nr XVIII/210/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 

stycznia 2020 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Kórnik (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2020 r., 

poz. 1442 i 2220) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Kórnik 

rozpatruje wstępnie przekazane jej przez Przewodniczącego Rady petycje, a uchwałę 

Komisji, stanowiącą propozycję rozstrzygnięcia w zakresie rozpatrzenia petycji 

przewodniczący Komisji przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady – celem 

ostatecznego załatwienia przez Radę.  

   Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2022r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta i Gminy Kórnik zapoznała się z treścią petycji.  W toku obrad Komisja zauważyła, 

że zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy 

wyraża zgodę na tworzenie 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, działających 

na terenie danej gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

   Wniosek taki może zatem zostać złożony przez ściśle określone ustawą podmioty, bez 

możliwości interpretacji rozszerzającej. Osoba składająca petycję, uczyniła to we własnym 

imieniu, a dodatkowo wskazać należy, że jest osobą mającą miejsce zamieszkania poza 

Miastem i Gminą Kórnik, a więc jest to wniosek podmiotu nie wymienionego przez 

ustawodawcę w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym. Względy formalne 

przemawiałyby zatem za nieuwzględnieniem petycji. Po dyskusji Komisja postanowiła o 

przekazaniu petycji Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik w celu zajęcia stanowiska. W dniu 
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14 września 2022 r. Burmistrz wyraził opinię, że planuje wystąpić do Rady Miasta i Gminy 

Kórnik z inicjatywą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w 2023 r. argumentując, iż w 

ubiegłym roku została utworzona Rada Seniorów i doświadczenia związane z jej 

funkcjonowaniem zostaną wykorzystane do utworzenia Rady Młodzieżowej. W ww. piśmie 

Burmistrz poinformował, że na bieżąco analizowane są informacje publikowane przez 

Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, które zostaną wykorzystane przy 

opracowywaniu projektu statutu Rady Młodzieżowej. 

Biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

proponują, by uznać wniosek zawarty w petycji za zasadny, a tym samym postanowić o 

uwzględnieniu petycji, wskazując jednocześnie, że przed podjęciem uchwały powołującej 

Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Kórnik należy przygotować projekt statutu 

określającego zasady jej działania, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady 

wygaśnięcia mandatu i odwołania członka Rady. Zdaniem Komisji należy też rozważyć 

aby w projekcie statutu zawarta była możliwość wyboru opiekuna Rady. 

Zakończenie procedury tworzenia młodzieżowej rady gminy, poprzez przedłożenie 

projektu uchwały powołującej Młodzieżową Radę Miasta i Gminy Kórnik i projektu jej 

statutu, który następnie przedłożony zostanie Radzie Miasta i Gminy Kórnik celem 

podjęcia ostatecznego rozstrzygnięcia, należy zaplanować do końca 2023 r. 

 

 Przewodniczący Rady 
 Miasta i Gminy Kórnik 
Adam  Lewandowski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 06C528F2-499A-4BB1-9870-0AAC146EFC48. Podpisany Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



