
UCHWAŁA NR LXIV/354/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 30 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559; poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870),Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez wnioskodawcę dnia 31 lipca 2022 roku w przedmiocie 
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy uznaje się, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do poinformowania składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

Dnia 31 lipca do Urzędu Gminy w Będzinie wpłynęła petycja w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej 
Rady Gminy. Powyższa petycja została przekazana zgodnie z kompetencjami Przez Radę Gminy w Będzinie 
w dniu 17 sierpnia br. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która dnia 5 września 2022 roku podczas 
swojego posiedzenia wnikliwie przeanalizowała petycję i jednogłośnie podjęła decyzję o jej nieuwzględnieniu. 

W ocenie Komisji w Gminie Będzino istnieją inicjatywy wspierane przez środowisko szkolne, w ramach 
których młodzież ma możliwość współpracy i realizowania działania na rzecz lokalnej wspólnoty. 
Warto zaznaczyć, iż z petycją wystąpił wnioskodawca niezamieszkujący na terenie Gminy Będzino, zatem 
najprawdopodobniej nie zna potrzeb miejscowej młodzieży. Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 z późn. zm) rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk. Do tej pory nie dotarły żadne zgłoszenia 
konieczności jej powołania od młodzieży zamieszkującej Gminę Będzino. 

W związku z powyższym należało nie uwzględnić petycji. 

 
Jednocześnie wskazuje się, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może 
być przedmiotem skargi. 
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