
UCHWAŁA NR L/320/2022 
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

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 Miejska w Iwoniczu-Zdroju 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Pana Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia 
młodzieżowej rady w Gminie Iwonicz-Zdrój uznaje się, że petycja nie zostaje uwzględniona z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 
do powiadomienia zainteresowanego o sposobie rozpatrzenia petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 
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Załącznik do uchwały Nr L/320/2022 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 18 sierpnia 2022 r. 

Uzasadnienie  

Wnioskodawca złożył petycję w sprawie utworzenia młodzieżowej rady w Gminie Iwonicz-Zdrój. 

Analiza stanu prawnego i faktycznego dot. przedmiotu petycji nie daje podstaw do jej przyjęcia i realizacji. 

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym rada młodzieży może być utworzona z inicjatywy 
Rady lub na wniosek: Burmistrza lub 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 działających na terenie danej gminy, 

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

Osoba fizyczna składająca petycję, jak wynika ze wskazania adresu zamieszkania, nie jest mieszkańcem 
Gminy Iwonicz-Zdrój, nie wykazała także, że reprezentuje jeden z podmiotów wskazanych wyżej lub inne 
podmioty reprezentujące sprawy młodzieży. Tym samym nie może być wnioskodawcą utworzenia rady 
młodzieży. 

Ponadto należy zaznaczyć, że do chwili obecnej nie wpłynęły do Rady, a także do Burmistrza żadne wnioski 
lub prośby od młodzieży zamieszkującej Gminę lub od podmiotów wyżej wymienionych o utworzenie 
młodzieżowych rad. Stąd można przyjąć, że nie występuje potrzeba powołania takiej rady wśród młodzieży 
mieszkającej na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój. W tej sytuacji Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju nie podejmuje 
inicjatywy jej utworzenia. 

Mając powyższe na uwadze, Rada podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu petycji. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Rajmund Boczar 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5A6B0AC3-4FF2-4C67-89D6-857384961384. Uchwalony Strona 1

https://sip.lex.pl/

	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Uzasadnienie
	Zalacznik 1 Litera a
	Zalacznik 1 Litera b



