
UCHWAŁA NR LXVII-422-2022 
RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 3 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz 
art. 9 ust. 2 ustawy z 11.07.2014 r. o petycjach (Dz.U.z 2018 r. poz. 870),                                                  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że wniesiona drogą elektroniczną w dniu 31.07.2022 r. petycja dotycząca  utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy nie zasługuje na uwzględnienie. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Gerard Przybyła 
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                                                                                  Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nędza 

 

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 870) Rada Gminy Nędza uznaje, że petycja wniesiona drogą elektroniczną w dniu 

31.07.2022 r. nie zasługuje na uwzględnienie.  

Nadawca petycji, Pan Patryk Janusz Król wnosi o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Do 

petycji załączył projekt statutu Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z art.18b ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) petycja została skierowana 

do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się w dniu 24.08.2022 r. gdzie przedmiotem obrad 

była min. analiza wyżej wymienionej petycji. Komisja wypracowała następujące stanowisko: 

sprawę powołania Młodzieżowej Rady Gminy  pozostawia się Radzie Gminy przyszłej 

kadencji. Do końca bieżącej kadencji pozostało już niewiele czasu aby  dokonać wyboru 

członków Rady, uchwalić Statut, ukonstytuować się i rozpocząć działalność. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Komisja jednogłośnie uznała, że analizowana petycja 

nie zasługuje na uwzględnienie. Takie stanowisko przedkłada Radzie Gminy. 
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