
UCHWAŁA NR XXXIV/343/2022 
RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 1 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 870) 

Rada Gminy Łodygowice uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Łodygowice po rozpatrzeniu petycji wniesionej drogą mailową od Pana P. J. K. w treści 
której wnoszący petycję wnosi o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy,  uznaje przedmiotową petycję za 
bezzasadną. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łodygowice, który poinformuje 
wnoszącego partycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Czesław Wandzel 

 

Id: 5379609A-416E-4AF9-A123-B808D2154794. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/343/2022 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 1 września 2022 r. 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022r. 

Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łodygowice 
w sprawie petycji skierowanej w 1 sierpnia 2022 roku – drogą mailową od Pana Patryka Króla - do Rady Gminy 
Łodygowice, w treści której wnoszący petycję, zwraca się do tutejszej Rady Gminy o utworzenie Młodzieżowej 
Rady Gminy. 

W trakcie analizy niniejszej petycji, odnosząc się do wszystkich jej postulatów – należy uznać ją za 
bezzasadną. 

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym: Rada gminy może wyrazić 
zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) wójta; 

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

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

W związku z powyższym, należy wskazać, że jeśli środowiska młodzieżowe z terenu Gminy Łodygowice, 
zainteresowane działaniem lokalnym – wystąpią we własnym imieniu z tożsamym wnioskiem do Rady Gminy, 
bądź Wójta – organy te podejmą wszelkich starań do zorganizowania spotkania z grupą inicjatywną, przygotują 
stosowny projekt uchwały pod obrady Rady Gminy, oraz będą wspierać inicjatywę młodych mieszkańców 
Gminy. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870): Podmiot 
rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem 
w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W trakcie analizy niniejszej petycji, odnosząc się do wszystkich jej postulatów – należy uznać ją za 
bezzasadną. Jakkolwiek, wniesienie petycji winno wskazywać konkretne intencje osoby wnoszącej podanie – 
żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie, etc. – tym samym uznać należy, iż „wniosek o utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy” nie mieści się w katalogu tych działań. 

Zgodnie z przyjętymi przepisami prawa jak również utrwalonym orzecznictwem - podmiot właściwy do 
merytorycznej i formalnej analizy petycji może odnieść się do niej w dwojaki sposób: merytorycznie – poprzez 
załatwienie petycji w określony sposób, albo pozostawić ją bez rozpatrzenia – co dotyczy petycji obarczonej 
nieusuniętymi brakami formalnymi lub tzw. petycji ponownej, o której mowa w art. 12 ustawy o petycjach. 

Idąc dalej, pod pojęciem sposobu rozpatrzenia petycji należy rozumieć obowiązek sporządzenia 
uzasadnionej, pisemnej odpowiedzi ustosunkowującej się do żądań, twierdzeń, ocen przedstawionych w petycji, 
co może polegać w szczególności na wyborze jednego lub wielu z następujących sposobów: 

1. złożeniu deklaracji, obietnicy podjęcia lub zaniechania określonych działań; 

2. przedłożeniu projektu działań stanowiącego podstawę do załatwienia petycji; 

3. odmowie podjęcia postulowanych działań lub przerwania bieżących; 

4. polemicznej lub aprobującej ocenie faktów, ocen i okoliczności powołanych w petycji. 

W niniejszej sprawie występuje jedynie przesłanka odmowy podjęcia postulowanych działań – 
tj. „utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy” z inicjatywy Rady Gminy (a nie osób zainteresowanych), 
albowiem tak sformułowany wniosek jest w ocenie adresata petycji – całkowicie bezzasadny. 

Id: 5379609A-416E-4AF9-A123-B808D2154794. Podpisany Strona 1



Rada Gminy Łodygowice biorąc pod uwagę wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznała petycję za 
bezzasadną.   
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