
UCHWAŁA NR XLIII/383/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. Art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, 
poz. 559 z późn.zm.),  

Rada Gminy  Rudnik 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Pozostawia się bez rozpoznania pismo z dnia 22.07.2022 r. (data wpływu 1.08.2022r.), dotyczące 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2.  

Upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do powiadomienia nadawcy pisma  o sposobie jego 
załatwienia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 1.08.2022r. do Biura Rady Gminy Rudnik wpłynęło pismo z dnia 22.07.2022 r. dotyczące 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, określone przez nadawcę jako petycja. 

Na posiedzeniu w dniu 16.08.2022 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji (zwanej dalej Komisją), po 
przeprowadzonej analizie stwierdziła, co następuje. 

Treść pisma wskazuje, że nie jest ono petycją, a wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i w 
tym właśnie trybie powinno być rozpatrywane. 

Zgodnie z art.3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tj. Dz.U.2018 poz.870), „O tym, czy pismo 
jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.”. 

Z kolei ustawodawca w art. 5b. ust.2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 
(tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) określił, że: 

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. 

Adres podany przez nadawcę wskazuje zamieszkanie na terenie województwa pomorsko kujawskiego. 
Brak informacji o jego powiązaniach z terenem naszej gminy. Tym samym należy uznać, że nadawca pisma 
nie spełnia warunków, o których mowa w powyższej normie i nie może być wnioskodawcą, gdyż 
nie znajduje się wśród podmiotów określonych we wskazanym art. 5 b, ust.2 ustawy o samorządzie 
gminnym. 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji stoi na stanowisku, że przedmiotowe pismo 
należy pozostawić bez rozpoznania, ponieważ nie jest możliwe merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. 

Rada Gminy Rudnik, uznając ustalenia oraz stanowisko wyrażone przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji za prawidłowe i przekonujące, postanowiła jak w § 1 uchwały. Rada Gminy Rudnik przyjmuje 
jednocześnie przedstawione przez Komisję uzasadnienie, zawarte w projekcie uchwały, za własne. 
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