
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2022 
RADY GMINY GAĆ 

z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 31 lipca 2022 r. o utworzenie w Gminie Gać 
młodzieżowej rady gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 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) - Rada 
Gminy Gać uchwala co następuje: 

§ 1. Petycję mieszkańca Brodnicy z dnia 31 lipca 2022 o utworzenie w Gminie Gać młodzieżowej  rady gminy, 
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Gać uznaje za niezasadną. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawarto w załączniku do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gać, zobowiązując do poinformowania 
wnoszącego petycję o sposobie załatwienia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Lesław Stańko 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/290/2022 

Rady Gminy Gać 

z dnia 29 września 2022 r. 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Brodnicy z dnia 31.07.2022 r. 
o utworzenie w Gminie Gać młodziezowej rady gminy 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Gać 
jest organem właściwym do rozpatrywania petycji składanych do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego. 

W dniu 31 lipca 2022 r. wpłynęła do Rady Gminy Gać petycja mieszkańca Brodnicy  o utworzenie w Gminie 
Gać młodzieżowej rady gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Gać skierował przedmiotową petycję do rozpatrzenia przez przez Komisję 
Skarg Wniosków i Petycji, jednocześnie zawiadamiając o tym Wójta Gminy Gać. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji rozpatrzyła petycję mieszkańca Brodnicy o utworzenie w Gminie Gać młodziezowej rady gminy. 
Ustalono, iż nigdy do Rady Gminy Gać nie wpłynął żaden wniosek, ani petycja o takiej lub podobnej treści. 
Rada Gminy Gać oraz Wójt Gminy Gać, jako organ prowadzący gminne szkoły podstawowe, starają się szybko 
reagować na wszelkie wnioski, potrzeby i problemy zgłaszane przez młodzież. Wyraża się to poprzez ścisłą 
współpracę Radnych z Rodzicami, i Radami Pedagogicznymi tych szkół. 

Komisja, po przeprowadzonej analizie wniosku zawartego w petycji stwierdziła, iż na chwilę obecną nie ma 
żadnych przesłanek do uruchomienia działań skierowanych na utworzenie młodzieżowej rady gminy. 
Rozpatrywana petycja została przesłana przez osobę spoza gminy Gać. Jak dotąd, żadne ze środowisk 
lokalnychnie zgłosiło potrzeby utworzenia młodzieżowej rady gminy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała i przedstawiła Przewodniczącemu Rady Gminy Gać 
projekt niniejszej uchwały, w której rekomenduje, by petycję mieszkańca Brodnicy z dnia 31 lipca 2022 r. 
o utworzenie w Gminie Gać młodzieżowej rady gminy, uznać za niezasadną. 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być 
przedmiotem skargi. 

Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 
w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach i zostanie ona doręczona podmiotowi 
wnoszącemu petycję. 
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