
UCHWAŁA NR XXXVI/209/2022 
RADY GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18b ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 
ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), postanawia się, 
co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnić petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 22 lipca 2022 r.  o utworzenie w Gminie 
Krasnosielc Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawarto w załączniku do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy , zobowiązując do poinformowania 
składającego petycje o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ewa Grabowska 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/209/2022 

Rady Gminy Krasnosielc 

z dnia 28 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Krasnosielc wpłynęła petycja o utworzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy. Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jako komisji właściwej do 
jej rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 27 września br. przeprowadziła 
postępowanie wyjaśniające. 

Komisja stwierdziła, że Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy na 
wniosek podmiotów, o których mowa w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, a w szczególności na 
wniosek zainteresowanych środowisk. 

Zdaniem komisji najistotniejszą sprawą w tym temacie powinno być zainteresowanie i zaangażowanie 
młodzieży w proces powoływania omawianej rady. 

Zważywszy na dotychczasowy brak inicjatyw wśród społeczności lokalnej a także młodzieży, Rada 
Gminy Krasnosielc postanawia uznać, iż utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy jest niecelowe. 

Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. 
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