
 

UCHWAŁA NR LXXXIV/607/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 15 grudnia 2022 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia petycji w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Gminy 

 

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

jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo 

oraz w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach                  

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się, że petycja wniesiona przez Pana P.J.K. dotyczącą utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy nie zasługuje na uwzględnienie z przyczyn wskazanych                         

w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, 

zobowiązując do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 3. Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy Kosakowo Nr LXXXI/593/2022                                                        

z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie: pozostawienia petycji bez rozpoznania. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr LXXXIV/607/2022 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 15 grudnia 2022 roku 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

rozpatrywała na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2022 roku oraz 12 października 2022 roku 

petycję  wniesioną przez Pana P.J.K. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Kosakowo. Analizując sprawę stwierdzono, iż zgodnie z art. 5b ust 2 ustawy  z dnia  8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z  późn. zm.): 

„2. 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. 

Ustawa nie przewiduje składania w tym zakresie wniosków przez osoby fizyczne a tym 

samym pismo złożone przez Pana P.J.K. stanowi indywidualną inicjatywę uchwałodawczą 

mieszkańca spoza terenu Gminy Kosakowo i nie spełnia kryterium wniosku w rozumieniu 

zapisów  art. 5b ust.2 pkt.2b w/w ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

(t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). 

Powyższe ustalenia legły u podstaw podjęcia przez Radę  Gminy Kosakowo                                    

nr LXXXI/593/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie pozostawienia petycji                         

bez rozpoznania. 

W dniu 6 grudnia 2022 roku Rada Gminy Kosakowo otrzymała od Wojewody Pomorskiego 

zawiadomienie z dnia 6 grudnia 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Kosakowo nr LXXXI/593/2022                             

z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. 

W uzasadnieniu zawiadomienia Wojewoda Pomorski wskazał, iż art. 7 ust 1 ustawy z dnia 

11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.870) wskazuje na sytuacje w których 

petycję pozostawia się bez rozpoznania, to jest gdy petycja nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 4 ust 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach. Dalej Wojewoda wskazał, iż dodatkowo, 

w  sytuacji gdy petycja nie zawiera oznaczenia adresata lub przedmiotu petycji,                             

organ ma obowiązek wezwać wnoszącego petycje do uzupełnienia braków pod rygorem 



pozostawienia petycji bez rozpoznania. Kolejną przyczyną pozostawienia petycji                            

bez rozpoznania jest sytuacja, gdy dotyczy ona petycji juz rozpatrzonej. Zdaniem organu 

nadzoru, z którym należy się zgodzić, powyższa lista przyczyn pozostawienia petycji                        

bez rozpoznania ma charakter zamknięty a tym samym w każdym innym przypadku należy 

petycję rozpatrzyć. 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy, uznając ustalenia Komisji Skarg, Wniosków                   

i Petycji poczynione na posiedzeniach w dniu 12 sierpnia 2022roku oraz 12 października 

2022 roku w sprawie petycji  wniesionej przez Pana P.J.K. w sprawie utworzenia  

Młodzieżowej Rady Gminy Kosakowo za trafne i pozostające w mocy, biorąc pod uwagę 

fakt, iż petycja, stosownie do treści art. 5b ust 2 ustawy  z dnia  8 marca 1990 r.                           

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) została 

wniesiona przez podmiot nieuprawniony postanawia, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie. 


