
UCHWAŁA NR LXI.353.2022 
RADY GMINY ZAGRODNO 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Zagrodnie 

Na podstawie 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.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje: 

§ 1. Petycja wniesiona w dniu 31 lipca 2022 r. dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
nie zasługuje na uwzględnienie. Uzasadnienie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno zawiadomi wnoszącego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Zagrodno 

 
 

Walenty Luszniewski 
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 Załącznik do 
 Uchwały Nr LXI.353.2022 
 Rady Gminy Zagrodno 
 z dnia 28 października 2022 r.  

 
 

Uzasadnienie 

W dniu w dniu 01.08.2022r. do Rady Gminy w Zagrodnie wpłynęła petycja od Pana Patryka 
Janusza Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. W dniu 15 września 2022 r. 
Przewodniczący Rady Gminy przekazał przedmiotową petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Gminy Zagrodno. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 19 października 2022 r. zapoznała się 
z przedmiotowym dokumentem i oceniła, że forma wniesienia i treść wyczerpują znamiona petycji, 
określone w art. 4 ustawy o petycjach, a organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Rada Gminy 
Zagrodno. Po dokonaniu analizy przedmiotowej petycji komisja ustaliła, że zgodnie z art. 5b ustawy 
o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy 
wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk. Z treści petycji nie wynika, aby młodzież z terenu 
gminy Zagrodno była zainteresowana utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy. Z treści samej petycji 
nie wynika również, aby wnioskodawca zamieszkiwał w gminie Zagrodno. 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji negatywnie rozpatrzyła przedmiotową 
petycję kierując projekt uchwały w tej sprawie do podjęcia na sesji Rady Gminy Zagrodno. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870). 

Pouczenie 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może 
być przedmiotem skargi. 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A10992CA-1F5F-4009-9242-439B9912BA6F. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



