
UCHWAŁA NR XXXIV/338/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 
559 ze 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 Wierzbinek uchwała, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. petycja dotycząca utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
Wierzbinek nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Gminy zawiadomi wnoszącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Włodzimierz Gemziak
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Uzasadnienie
Uzasadnienie dla rozpatrzenia petycji Do Rady Gminy Wierzbinek 22 lipca 2022 r. wpłynęła petycja osoby 
fizycznej w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Wierzbinek. Na podstawie Statutu Gminy Wierzbinek 
przewodniczący rady skierował petycję do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w celu zbadania jej zasadności. Na 
posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2022 r. komisja zapoznała się z dokumentem i oceniła, że forma wniesienia i treść 
wyczerpują znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy o petycjach, a rada gminy jest organem właściwym do jej 
rozpatrzenia. Po dokonaniu analizy petycji komisja ustaliła, że aktualnie nie ma potrzeby utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy z uwagi na brak środków przeznaczonych na ten cel. Ponadto obecna kadencja Rady Gminy kończy 
się w 2023 roku. Rada gminy stwierdza, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji należycie zbadała petycję 
i zarekomendowała jej rozpatrzenie zgodnie z §1 niniejszej uchwały. Należy podkreślić, że-zgodnie z art. 5b 
ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady 
gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk, tj. 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), działających na terenie 
danej gminy albo samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. Petycja została 
złożona przez osobę niebędącą mieszkańcem Gminy Wierzbinek, a radni nie otrzymali ze strony młodzieży 
z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci i potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy. Mając na uwadze 
powyższe Rada Gminy Wierzbinek postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
Wierzbinek za niezasługującą na uwzględnienie. 
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