
UCHWAŁA NR XLVIII/359/2022 
RADY GMINY PYSZNICA 

z dnia 18 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, z późn. zm.) 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 Pysznica  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja z dnia 22 lipca 2022 r. wniesiona przez Pana Patryka Króla w zakresie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, nie zasługuje na uwzględnienie. 

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

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Pysznica do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Skrzypek 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/359/2022 

Rady Gminy Pysznica 

z dnia 18 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

Do Rady Gminy Pysznica wpłynęła petycja Pana Patryka Króla  w sprawie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy Pysznica. Na podstawie Statutu Gminy Pysznica przewodniczący rady skierował petycję do 
Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu 14 września 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. 

Zgodnie z art. 5b ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 
młodzieżowej rady gminy wyłącznie na wniosek zainteresowanych środowisk. Jeżeli środowiska młodzieżowe 
z terenu gminy Pysznica wystąpią z takim wnioskiem rada gminy będzie wspierała inicjatywę, natomiast 
z treści petycji nie wynika, aby petycję składali młodzi ludzie z gminy Pysznica, a radni nie otrzymali ze strony 
młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci i potrzebie utworzenia młodzieżowej rady gminy. 

W Gminie Pysznica młodzież ma łatwy dostęp do rady gminy czy rad sołeckich. Mając swoją inicjatywę 
może w każdej chwili liczyć na reprezentację swoich postulatów przez radnych czy sołtysów. 

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Pysznica postanawia uznać petycję w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy za niezasługującą na uwzględnienie. 
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