
UCHWAŁA NR XXV/203/20 
RADY GMINY PILCHOWICE 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) w związku z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 września 
2020 r. złożonego przez „Młodych Aktywnych Gliwice” w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy Pilchowice 

RADA GMINY PILCHOWICE 
uchwala: 

§ 1. Rozpatrując pismo złożone przez „Młodych Aktywnych Gliwice” w przedmiocie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy Pilchowice  Rada Gminy Pilchowice przyjmuje, iż pismo stanowi wniosek  
w rozumieniu kodeksu postępowania administacyjnego.  

§ 2. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Pilchowice 
rozpatruje wniosek negatywnie z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik  
do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Pilchowice do powiadomienia Wnioskodawcy 
o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Pilchowice. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Agata Mosiądz-Kramorz 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/203/20 

Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Dnia 29 września 2020 r.  do Rady Gminy Pilchowice wpłynęło pismo złożone przez „Młodych 
Aktywnych Gliwice” nazwane przez wnioskodawcę petycją w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy Pilchowice. Przewodnicząca Rady Gminy skierowała sprawę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
która analizując treść pisma zauważyła, że jego przedmiot bliższy jest definicji wniosku w rozumieniu 
kodeksu postepowania administracyjnego niż petycji w rozumieniu ustawy o petycjach. Po ustaleniu tej 
kwestii Komisja rekomendowała, aby uchwała Rady Gminy w tym zakresie dotyczyła rozpatrzenia pisma 
jako wniosku a nie petycji. Ostateczną decyzję jednak pozostawiła Radzie Gminy. 

Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 19 listopada rozpatrując sprawę i wydając 
stanowisko stwierdziła co następuje: 

W okresie od 2011 r. do 2017 r. przy Radzie Gminy Pilchowice funkcjonowała Młodzieżowa Rada 
Gminy. Doświadczenie pokazało jednak, że nie spełniała ona swojej funkcji i nie cieszyła się 
zainteresowaniem wśród młodzieży z terenu Gminy Pilchowice. Głównym powodem niepowodzenia jej 
działania był fakt, iż na terenie Gminy Pilchowice brak szkół średnich i wyższych. Młodzież zmuszona jest 
na tym etapie szkolnym korzystać z placówek miast ościennych, co wiąże się z dojazdem i brakiem czasu na 
systematyczne uczestniczenie w tego typu organach. Zaś młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej 
z racji wieku również nie wykazuje zainteresowania przynależnością do Młodzieżowej Rady Gminy 
Pilchowice 

Rada Gminy zapoznała się ze stanowiskiem komisji i w tym stanie rzeczy postanowiła orzec jak 
w sentencji uchwały.
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