
Id: 9CEB463F-01B6-4369-881E-A46617764A51. Podpisany Strona 1 

 

UCHWAŁA NR L/644/2022 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łasku 

 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, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łasku 

z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi 

wnoszącemu petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega  podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku. 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 



Id: 9CEB463F-01B6-4369-881E-A46617764A51. Podpisany Strona 1 

 

Załącznik do uchwały Nr L/644/2022 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 26 października 2022 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 1 sierpnia 2022 r. do Rady Miejskiej w Łasku wpłynęła petycja Pana XXXXXXX 

zamieszkałego w Brodnicy w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łasku. 

 W dniu 13 września 2022 r. Przewodniczący Rady skierował pismo do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w celu  zbadania i wyrażenia opinii. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonując analizy petycji zauważyła, że wnoszącym 

petycję nie jest mieszkaniec Gminy Łask ani nie występuje w imieniu organizacji pozarządowej czy 

samorządu uczniowskiego z terenu Gminy Łask. 

 Komisja zwróciła uwagę, że w Gminie Łask w latach 2004-2007 funkcjonowała Młodzieżowa 

Rada Miejska w Łasku, jednakże w związku z brakiem aktywności młodych radnych oraz brakiem 

zainteresowania wyborami uzupełniającymi do Młodzieżowej Rady, Rada Miejska w Łasku uchwałą 

z dnia 6 czerwca 2007 r. rozwiązała ją. 

 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada może powołać młodzieżową radę, jednakże 

nie jest to obligatoryjne. Z inicjatywą jej powołania powinny wystąpić zainteresowane środowiska 

młodzieżowe z terenu Gminy Łask, gdyż to od ich zaangażowania zależy zasadność powołania 

młodzieżowej rady. 

 W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zarekomendowała Radzie 

Miejskiej w Łasku nie uwzględniać petycji. 

 Rada Miejska w Łasku w pełni podzieliła argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

i petycji nie uwzględniła. 

  

Pouczenie:  

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach podmiot właściwy do 

rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była 

przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe 

fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. 


