
UCHWAŁA NR XLVI/398/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie stanowiska dotyczącego skargi na nierozpatrzenie petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn.zm.), § 
30 ust. 2 Statutu Rady Gminy Rudnik 

Rada Gminy Rudnik 
uchwala co następuje: 

§ 1.  

 Podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale Nr XLIII/383/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie 
pisma dotyczącego utworzenia młodzieżowej rady gminy i stwierdza się, że Rada Gminy Rudnik nie odmówiła 
rozpatrzenia wnoszonej petycji, natomiast pozostawiła pismo zatytułowane „petycja” bez rozpoznania. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik. 

§ 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. 

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.”. 

Na posiedzeniu w dniu 16.08.2022 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji (zwana dalej Komisją), po 
przeprowadzonej analizie stwierdziła, że pismo jest wnioskiem o podjęcie działań unormowanych 
w art. 5b. ustawy o samorządzie gminnym i w tym trybie powinno być rozpatrywane, czyli jako wniosek 
a nie petycja. O tym, że jest to wniosek świadczyło wprost użyte przez składającego pismo sformułowanie 
„wnoszę o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy”.  

Według wiedzy Komisji osoba składająca pismo nie mogła wnioskować o podjęcie działań w zakresie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Procedując przedmiotowy wniosek Rada Gminy przekroczyła by 
swoje kompetencje. Tym samym Komisja stanęła na stanowisku, że przedmiotowe pismo należy pozostawić 
bez rozpoznania, ponieważ nie jest możliwe merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Rada Gminy uznając 
stanowisko Komisji za prawidłowe i przekonujące przyjęła je za własne. 

Rada Gminy zauważa także że w Gminie Rudnik Młodzieżowa Rada Gminy została powołana Uchwałą 
Nr XXXI/304/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy Rudnik oraz nadała jej statut. 
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