
UCHWAŁA NR XLVII/410/2022 
RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. 
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 870)  

Rada Gminy Rudnik uchwala 

§ 1.  

Rozpatrzyć negatywnie petycję z dnia 11.10.2022r. (data wpływu 11.10.2022r.), dotyczącą utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ireneusz Jaśkowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 11.10.2022r. do Biura Rady Gminy Rudnik wpłynęło pismo z dnia 11.10.2022r. dotyczące 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (zwanej dalej MRG), określone przez nadawcę jako ponowienie 
petycji. 

Na posiedzeniu w dniu 24.11.2022 r. Komisja Skarg Wniosków i Petycji (zwana dalej Komisją), po 
przeprowadzonej analizie stwierdziła, co następuje. 

Obecne pismo nawiązuje do pisma z dnia 22.07.2022 r., które wpłynęło do Biura Rady Gminy Rudnik 
w dniu 1.08.2022r., dotyczącego utworzenia MGR, określonego przez nadawcę jako petycja. Pismo to 
zostało uznane za wniosek - pozostawiony bez rozpoznania, ze względu na brak możliwości 
merytorycznego rozstrzygnięcia  sprawy (Uchwała Nr XLIII/383/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 
31 sierpnia 2022 r. w sprawie pisma dotyczącego utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy). Wnioskodawca 
wniósł w nim o utworzenie MRG.  

W obecnym piśmie wnioskodawca wniósł o przeanalizowanie możliwości powstania MRG, 
przeprowadzenie konsultacji z młodzieżą oraz ewentualne powołanie MRG w razie pozytywnej 
analizy. Tym samym nie złożył wniosku o utworzenie MRG lecz zwrócił się o podjęcie inicjatywy w tym 
zakresie przez Radę Gminy. Nie powołał  się na nowe fakty lub dowody. Pismo należy uznać za petycję, 
rozpatrywaną niezależnie od wniosku który wpłynął poprzednio. 

Należy także zauważyć, że Rada Gminy Rudnik powołała MRG 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. Funkcjonowanie MRG zależy od zaangażowania młodzieży. 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji stoi na stanowisku, że przedmiotową 
petycję należy rozpatrzyć negatywnie 

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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