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Patryk Janusz Król

ZAWIADOMIENIE

W załączeniu przesyłam uchwałę Nr XLIII.378.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z,dnia l.5 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzęnia Młodziezowej
Rady Gminy.

PowyŻsząuchwałą Rada Gminy Mińsk MazowieckiuznałaPanapetycj ęzabezzasadną.

UZASADNIENIE

W dniu l sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowięcki wpĘnęła petycja
zawierająca wniosek dotyczący utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Załącznikiem do
petycji jest projekt statutu.

Zgodnie z art. 5b pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z2022 r,,poz.559 zę zm.) Rada gminy moze wyrazió zgodę na utworzenie młodzieżowej rady
gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
l) wójta;

2) podmiotów reprezentujących zainteresowanę środowiska, w szczególności:
a) organizacji pozarządowych lub podmiotów okeślonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacię (Dz. U. z 2020 r. poz.
1057 orazz202l t. poz. 1038, 1243, l535 i 2490), działających na terenie danej gminy,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.

Wniosek zawarty w petycji nię został złoŻony w żadnym z powyŻszych trybów.

(Dane adresowe zostały zanonimizowane)



Petycja została skierowana do Komisji Skargo Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk

Mazowiecki, która zajęła się jej rozpoznaniem na posiedzeniu w dniu LŻwrześniaŻlZZ r.

Przewodniczący Rady Gminy w trakcie dyskusji przypomniał, Że przed wprowadzeniem stanu

epidemii sygnalizował możliwośó utworzenia Młodziezowej Rady Gminy i przedstawiał

*rtępny rozkład prac w tym zakresie. Prace zostały jednak wstrzymane w związku z

obostrzeniami epidemiologicznymi. Stwierdzono ponadto, ze koniecznymjest sprawdzenie

zainteresowania inicjatywąorazjej formą. W związku ztym Przewodniczący Rady Gminy

przeprowadzi konsultacje ze szkolnymi samorządami i dyrekcją gminnych szkół. W chwili

obecnej uznanie petycji za zasadną spowodowałoby powstanie zobowiązania i konieczność

podjęcia określonych czynnościo a na obecnym etapie jest nato za wcześnie.

Członkowie Komisji po przeprowadzeniu dyskusji, w drodze głosowania, jednogłośnie

opowiedzieli się za rekomendowaniem Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki odrzucenie petycji.

W związku zpowyŻszym podjęcie niniejszej uchwały naIeŻy uznać zazasadne.

Pouczenie
Zgodniezart. 13 ust.2 ustawy zdnia 1l lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 22018r.,

poz. 870) sposób załatułieniapętycji nie moze byó przedmiotem skargi.

ZpowaŻaniem,

Przemysław Paweł Wojda

Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

W załączeniu:

-uchwała Nr XLIIL378.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 15 wrześnią 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji doĘczqcej utworzenia ]uflodzieżowej Rady Gminy



UCHWAŁA NR XLIII31 8.2022
RADY GMINY MIŃSK MAZowIEcKI

zdnia 15 września 2022r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art. l8b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 22022 r., poz, 559 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia I I lipca 2Ol4 r. o petycjach (Oz.-U.
z2018 t., poz.870) uchwala się, co następuje:

$ 1" Uznaje się za bezzasadną petycję zdnia l sierpnia 2O22t. doĘczącą utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy.

$ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia
wnoszącego petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mińsk Mazowiecki

Przemysław
Paweł Wojda
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UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpĘnęła petycja zawierająca

wniosek dotyczący utworzenia Młodziezowej Rady Gminy. Załącznikiem do petycji jest projekt

statutu.

Zgodnie z art. 5b pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada gminy moŻe v,ryrazic zgodę na utworzenie młodzieżowej rady

gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:

l) wójta;

2) podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności :

a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Ż003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z

202l r.poz. 1038, 1243,1535 i2490), działających na terenie danej gminy,

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

Wniosek zawarty w petycji nie został złoŻony w żadnym zpowyŻszych trybów.

Petycja została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk

Mazowiecki, która zajęła się jej rozpoznaniem na posiedzeniu w dniu 12 września 2022 t.

Przewodniczący Rady Gminy w trakcie dyskusji przypomniał, Że przed wprowadzeniem stanu

epidemii sygnalizował możliwość utworzeniaMłodzieŻowej Rady Gminy i przedstawiał wstępny

rozkład prac w Ęm zakresie. Prace zostaĘ jednak wstrzymane w związku z obostrzeniami

epidemiologicznymi. Stwierdzono ponadto, że konięcznym jest sprawdzenie zainteresowania

inicjaĘwą oraz jej formą. W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy przeprowadzi

konsultacje ze szkolnymi samorządami i dyrekcją gminnych szkół. W chwili obecnej uznanie

petycji za zasadną spowodowałoby powstanie zobowiązania i koniecznośó podjęcia określonych

czynności, a na obecnym etapie jest na to zawczęśnie.
Członkowie Komisji po przeprowadzeniu dyskusji, w drodze głosowania, jednogłośnie

opowiedzieli się za rekomendowaniem Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki odrzucenie petycji.

W związku zpowyższym podjęcie niniejszej uchwały naleŻy uznać zazasadne.

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy zdnia 1l lipca Ż0I4 r. o petycjach (Dz. U. z20I8 r.,poz.

870) sposób załatwięniapetycji nie mozę być przedmiotem skargi.
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