
 

 

PROJEKT 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia …………………… 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną petycję złożoną dnia 1 sierpnia 2022 r. przez Pana Patryka 

Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. Uzasadnienie stanowiska, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania składającego 

petycję o sposobie jej  rozpatrzenia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Grzegorz Kossakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                             Załącznik do uchwały Nr …………/2022 

                                                                                            Rady Gminy Kulesze Kościelne 

z dnia …….... 2022 r 

 

Uzasadnienie 

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Kulesze Kościelne 

złożona została przez Pana Patryka Króla, petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 

Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kulesze Kościelne przekazał w dniu 5 sierpnia 2022 roku 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kulesze Kościelne powyższą petycję w celu 

dokonania analizy jej treści, uzyskania stanowiska od właściwych podmiotów niezbędnych  

do rozpatrzenia petycji oraz przygotowania stanowiska w sprawie  jej rozpatrzenia. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – po dokonanej analizie formalnej treści petycji 

przeprowadzonej na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy  w dniu …  2022 

roku wyraziła opinię, że petycja nie zsaługuje na uwzględnienie. 

 Komisja wskazała, że zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) rada gminy może wyrazić 

zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) wójta; 

2) 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 2022 r. poz. 

1327 z późn. zm.), działających na terenie danej gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

 Analizując status podmiotu składającego petycję, należy zauważyć że zgodnie  

z przytoczonymi wyżej przepisami prawa, nie jest on uprawniony do złożenia Radzie Gminy 

Kulesze Kościelne wniosku  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

 W związku z powyższym przedmiotową petycję należy uznać za niezasadnioną. 

https://sip.lex.pl/#/document/17030487?unitId=art(3)ust(3)&cm=DOCUMENT

