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UCHWAŁA NR XLIV/358/2022

RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z2022r.
póz. 559 z późn.zm / oraz art. 9 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach /t.j. Dz. U. z 2018r. póz. 870 /
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.
Rada Gminy Rudniki uznaje, że wniesiona w dniu 01.08.2022r. petycja dotycząca utworzenia

Młodzieżowej Rady Gminy nr OR. 152.4.2022, jest bezzasadna.

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.
§2.

§3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rudniki do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję

o sposobie rozpatrzenia petycji.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

Jarosław Marchewka
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UZASADNIENIE

W dniu l sierpnia 2022 roku drogą elektroniczną na adres e-mail gmina@rudniki.pl wpłynęła
petycja, zarejestrowana pod nr PGR. 152.4.2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Zgodnie ze statutem Gminy Rudniki, petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Dnia 29 września 2022 roku na posiedzeniu Komisja zapoznała się z dokumentami i oceniła, że
forma wniesienia i treść wyczerpują znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy z dnia l l lipca
2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U z 2018 r. póz. 871), a Rada Gminy Rudniki jest organem
właściwym do jej rozpatrzenia.
Po dokonaniu analizy petycji Komisja ustaliła, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada na
gminę zadanie podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej.
W ramach tego działania rada gminy upoważniona jest do utworzenia młodzieżowej rady gminy.
Powołanie młodzieżowej rady gminy następuję na podstawie uchwały rady gminy. Rada gminy
może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
l) wójta,

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, a 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. póz.
1057 oraz z 2021 r. póz. 1038, 1243, 1535 i 2490), działających na terenie danej gminy,

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.
Młodzieżowa rada gminy ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
Radni z Gminy Rudniki nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałów
wskazujących na potrzebę powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Utworzenie takiego podmiotu
wydaje się zasadne z inicjatywy młodzieży zamieszkującej Gminę Rudniki. Proces utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy wymaga działań ze strony zainteresowania młodzieży powołaniem
takiego podmiotu wśród lokalnej społeczności i od młodzieży zależy bowiem celowość istnienia
tego typu rady.
Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Rudniki postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy Rudniki za bezzasadną.
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