UCHWAŁA NR XXV/160/2022
RADY GMINY RUJA
z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia 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 z późn zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy za bezzasadną z przyczyn
przedstawionych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ruja do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kordek
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Załącznik do uchwały Nr XXV/160/2022
Rady Gminy Ruja
z dnia 28 października 2022 r.

UZASADNIENIE
W dniu 1 sierpnia 2022 roku do Rady Gminy w Rui wpłynęła petycja z dnia 22 lipca

2022 r.

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Komisja Skarg i Wniosków na posiedzeniu w dniu 28 września zapoznała się z dokumentami
i oceniła, że forma wniesienia i treść wyczerpuje znamiona petycji, określone w art. 4 ustawy
o petycjach, a Rada Gminy w Rui jest właściwa do jej rozpatrzenia. Po dokonaniu analizy petycji
Komisja ustaliła, że zgodnie z art. 5b ustawy 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 2022 r. poz. 1327 ze zm),
działających na terenie danej gminy,
b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy.
Pismem z dnia 28 września 2022 r. Komisja wystąpiła do Dyrektora Szkoły Podstawowej im
„Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie oraz do przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Ruja mogących skupiać wśród swoich członków młodzież z prośbą
o rozeznanie, czy jest zainteresowanie wśród młodzieży działaniem w młodzieżowej radzie gminy.
Otrzymane odpowiedzi nie wykazały znacznego zainteresowania młodzieży utworzeniem
młodzieżowej rady gminy.
Zważywszy na całkowity brak zainteresowania młodzieży szkolnej oraz znikome
zainteresowanie gminnych środowisk, wskazać należy, że bez oddolnej inicjatywy społeczności
lokalnej utworzenie młodzieżowej rady gminy jest niecelowe i w związku z tym Rada Gminy Ruja
postanawia uznać złożoną petycję za bezzasadną.
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