
UCHWAŁA NR XL/297/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 13 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) Rada Gminy Gizałki uchwała, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 31 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Gizałki. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XL/297/2022 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 13 października 2022 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

W dniu 31 lipca 2022 roku do Rady Gminy Gizałki wpłynęła petycja pana Patryka Króla w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Petycja, o której mowa powyżej, została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej 
wstępnego rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska Radzie Gminy Gizałki. 

W dniu 04.10.2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała wnikliwej analizy petycji i ustaliła, że: 

zgodnie z brzmieniem art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy może wyrazić zgodę na 
utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek: wójta, 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. 

Wobec powyższego osoba fizyczna wnosząca petycję o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy nie jest 
podmiotem uwzględnionym w zapisach ww. ustawy. 

Ponadto Radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci i potrzebie 
utworzenia młodzieżowej rady gminy. 

W Gminie Gizałki młodzież ma swobodny dostęp do organów gminy i rad sołeckich - jeżeli młodzież ma 
swoją inicjatywę może w każdej chwili liczyć na reprezentację swoich oczekiwań i postulatów przez radnych 
i sołtysów, a tym samym ma możliwość podejmowania szeregu aktywności społecznych i brania udziału 
w życiu społecznym, kulturalnym czy też sportowym. 

Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała Radzie Gminy Gizałki 
nie uwzględnienie petycji. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Gizałki postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy Gizałki za niezasługującą na uwzględnienie. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 

 


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



