
UCHWAŁA NR LXXV/433/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy nie uwzględnia się petycji 
z dnia 22 lipca 2022 r., z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Rudziniec do poinformowania podmiotu składającego 
petycję o sposobie załatwienia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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Załącznik do uchwały Nr LXXV/433/2022 

Rady Gminy Rudziniec 

z dnia 29 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

do uchwały nr LXXV/433/2022 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29 września 2022 roku w sprawie 
rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.  
 
Do Rady Gminy Rudziniec w dniu 1 sierpnia 2022 r. wpłynęła petycja Pana Patryka Janusza Króla w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rudziniec.  
 
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; 
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.   
 
Wniesiona w dniu 1 sierpnia petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na 
posiedzeniu w dniu 8 września 2022 r. dokonała analizy petycji i zajęła stanowisko w jej zakresie, 
rekomendując Radzie Gminy jej nieuwzględnienie.   
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady 
gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, 
w szczególności: 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 
lub samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.  
Złożona petycja nie stanowi inicjatywy wyżej wymienionych środowisk, brak jest także zainteresowania 
utworzeniem młodzieżowej rady gminy przez środowiska młodzieżowe z terenu gminy.   
 
Do Rady Gminy Rudziniec nie wpłynęły ze strony młodzieży z terenu gminy żadne sygnały o potrzebie 
utworzenia młodzieżowej rady gminy oraz chęci pracy w takiej radzie. Z treści petycji nie wynika, czy wśród 
młodzieży z terenu gminy Rudziniec przeprowadzone zostało rozeznanie w sprawie zainteresowania tą 
inicjatywą.   
Rada Gminy Rudziniec przychyla się do rekomendacji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i postanawia 
nie uwzględnić petycji w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy.  
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