
UCHWAŁA NR XLIII/408/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 19 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 870), 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że petycja w przedmiocie 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. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/408/2022 Rady Gminy 
Nozdrzec z dnia 19 września 2022 r. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji Do Rady Gminy Nozdrzec wpłynęła petycja w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 870), Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec przekazał przedmiotową petycję do 
rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji. Na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia br. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy 
i ustaliła, że zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) Rada Gminy może wyrazić zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy na 

wniosek zainteresowanych środowisk; jeżeli środowisko młodzieżowe z terenu Gminy Nozdrzec wystąpi 
z takim wnioskiem, Rada Gminy będzie wspierała inicjatywę. Dotychczas radni nie otrzymali ze strony 
młodzieży z terenu gminy żadnych sygnałów o chęci i potrzebie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Członkowie Komisji na posiedzeniu w dn. 23 sierpnia 2022 r. w wyniku głosowania jednogłośnie (3 
głosami „za”) uznali petycję za bezzasadną.  W związku z powyższym Rada Gminy Nozdrzec po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje petycję za niezasługującą na 
uwzględnienie. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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