
 
 

UCHWAŁA Nr 19.2022 
Komisji Skarg, 

 Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Wilkowie 

 z dnia 27 października 2022 r. 
 
 
w sprawie opinii dotyczącej petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
 
 
 
Na podstawie § 28 ust. 3 w związku z § 44c ust. 2 i 3 oraz § 44e Statutu Gminy Wilków 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 27 czerwca 
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. 
poz. 3227) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Wilkowie uchwala,  co 
następuje: 

 
§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 22 lipca 2022 r. (data wpływu do Urzędu 

Gminy  
1 sierpnia 2022 r.) wniesionej w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego opiniuje o jej 
nieuwzględnienie, z powodów określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.  
 
 

 
Przewodniczący 
Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Wilkowie 

Edward Szulakowski 

                                                     Członkowie Komisji: 
 

1. Zbigniew Błaszczyk          –     ………Nieobecny.................. 

2. Michał Piątek             –    .………………………….…. 



UZASADNIENIE 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy  

w Wilkowie ustaliła, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. wpłynęła do Rady Gminy w Wilkowie 

petycja. Przewodniczący Rady Gminy w Wilkowie przekazał petycję do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zaopiniowania.  

Na posiedzeniu w dniu 27 października 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Gminy w Wilkowie zapoznała się z treścią petycji, dokonała jej analizy i ustaliła, że 

petycja została wniesiona w interesie publicznym w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy. 

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że zgodnie z art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. 

zm.) 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 z późn. zm.), działających na terenie danej gminy, 

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

Ponadto Komisja ustaliła, że dotychczas żaden z ww. uprawnionych podmiotów nie 

występował z wnioskiem o utworzenie młodzieżowej rady gminy. 

W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym stanowiących, że rada gminy może 

wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na wniosek podmiotów 

reprezentujących zainteresowane środowiska, działających na terenie danej gminy, a także 

samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy, Komisja 

stwierdza, że osoba wnosząca petycję, nie reprezentująca zainteresowanych środowisk, nie 

jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o utworzenie młodzieżowej rady gminy.  

W wyniku postępowania Komisja wyraża opinię, że petycja w sprawie utworzenia 

młodzieżowej rady gminy  nie powinna zostać uwzględniona. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do Rady 

Gminy w Wilkowie o nieuwzględnienie petycji, z powodów określonych w uzasadnieniu do 

niniejszej uchwały. 

 
Przewodniczący 
Komisji  Skarg, 

Wniosków i Petycji 
Rady Gminy w Wilkowie 

Edward Szulakowski 

                                                             Członkowie Komisji: 
 

1. Zbigniew Błaszczyk –   ………….Nieobecny……… 

2. Michał Piątek  –…………………………..……. 

 

 

 


