
UCHWAŁA NR XLVIII/240/2022 
RADY GMINY CHEŁM ŚLĄSKI 

z dnia 25 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 9 ust.2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.o petycjach (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 870) 

Rada Gminy 
Chełm Śląski 

na wniosek Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji 
uchwala, co następuje : 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z wniesioną petycją w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy  
postanawia się  nie uwzględnić petycji.                                  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały  w zakresie poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia 
powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Chełm Śląski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Chełm Śląski 

 
 

Henryk Buchta 
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/240/2022 

Rady Gminy Chełm Śląski 

z dnia 25 października 2022 r. 

Uzasadnienie rozpatrzenia petycji 

 W dniu 31 lipca 2022 r. do Urzędu Gminy  Gminy Chełm Śląski została wniesiona za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej petycja z dnia 22 lipca 2022 r.  adresowana do Rady Gminy  w sprawie 
utworzenia młodzieżowej rady gminy. Do petycji został dołączony wzorcowy statut w przedmiotowej 
sprawie. Przewodniczący Rady Gminy przekazał petycję Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 
rozpatrzenia i zajęcia stanowiska w tej sprawie. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chełm Śląski na posiedzeniu w dniu                        
18 października 2022 r. rozpatrzyła  w/w petycję i ustaliła, że zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy    z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej 
rady gminy z własnej inicjatywy lub  na wniosek wójta, podmiotów reprezentujących zainteresowane 
środowiska, w szczególności: 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 lub samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 

 Z treści petycji wynika, że petycja została złożona przez osobę fizyczną, jednakże wnoszący nie jest 
mieszkańcem Gminy Chełm Śląski. 

 W wyniku dyskusji podkreślono, że dotychczas żadne ze środowisk lokalnych nie zgłosiło potrzeby 
utworzenia młodzieżowej rady gminy. Idea utworzenia młodzieżowej rady gminy będzie zasadna jeżeli 
z inicjatywą taką wystąpi  młodzież gminy Chełm Śląski, bo to od jej zaangażowania będzie zależała 
zdolność do wykonywania zadań, a co za tym idzie celowość istnienia młodzieżowej rady gminy. 
Najistotniejsze jest zatem zaangażowanie młodzieży, ponieważ to ona ma brać czyny udział w pracach 
młodzieżowej rady. 

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Chełm Śląski postanawia nie uwzględnić petycji.
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