
UCHWAŁA NR XLV/268/2023 

RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 12 stycznia 2023r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Król w sprawie utworzenia 

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 ze zm.), art. 2 ust. 3, art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy                     

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy Łączna uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się nie uwzględniać ponownej petycji Pana Patryka Janusza Król wniesionej                            

w dniu 21 listopada 2022r. dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

§ 2. 

Celem wykonania niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącą Rady Gminy Łączna do 

zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Dnia 2 sierpnia 2022r. Pan Patryk Janusz Król, nie będący mieszkańcem gminy 

Łączna, złożył do Rady Gminy petycję dotyczącą utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. 

Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdziła w głosowaniu 

jawnym, że wniosek pochodzi od osoby nieuprawnionej, w związku z powyższym pozostaje 

on bez dalszego rozpatrzenia. 

Komisja przekazała swoje stanowisko Radzie Gminy i na sesji Rady Gminy Łączna w dniu 

27 września 2022r. radni jednogłośnie (Za – 14/14 obecnych radnych) przyjęli wniosek 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 28.09.2022r. Przewodnicząca Rady Gminy p. Monika Pająk wystosowała odpowiedź 

do Pana Patryka Król informując o rozpatrzeniu złożonej przez niego petycji. 

Dnia 21 listopada 2022r. do Biura Rady Gminy wpłynęła petycja Pana Patryka 

Janusza Król dotycząca ponownego przeanalizowania możliwości powstania Młodzieżowej 

Rady Gminy w Gminie Łączna.  

Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. 

Komisja po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdziła w głosowaniu 

jawnym, iż Komisja podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko jak w uchwale nr 1/2022 

z dnia 8 sierpnia 2022r. 

W związku z powyższym, nie uwzględnienie petycji staje się zasadne. 

 

 


