
UCHWAŁA NR XLV/312/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18 lit. "b" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Drzewicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji postanawia się uznać petycję za 
bezprzedmiotową z uwagi na to, że postulat objęty petycją został już zrealizowany. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Drzewicy zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Drzewicy do poinformowania wnoszącego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Drzewicy 

 
 

Dorota Maria Wiktorowicz 
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Uzasadnienie 

17 marca 2022 roku do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęła petycja, która została przekazana przez 
Wojewodę Łódzkiego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870). 

Osoba wnosząca petycję, która następnie została przekazana przez Wojewodę Łódzkiego do wszystkich 
samorządów gminnych z Województwa Łódzkiego, w których działają Młodzieżowe Rady Miasta, zwróciła 
uwagę na zaniechanie przez samorządy dostosowania statutów Młodzieżowych Rad Miasta do zmienionych 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym, na co miały czas do dnia 23 grudnia 2021 roku. 

Na podstawie § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Drzewica w związku z art. 18 lit „b” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w dniu 30 marca 2022 r. w trybie stacjonarnym 
odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zbadała sprawę i zajęła stanowisko. 

Uchwałą Nr XXXVI/256/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany 
Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drzewicy spełniono obowiązek, o którym jest mowa 
w petycji. Uchwała została opublikowana w Dziennik Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 
23 września 2021 r., pod pozycją nr 4396. 

W związku z powyższym należy uznać petycję za bezprzedmiotową z uwagi na fakt, że postulat 
wynikający z petycji w przypadku Gminy Drzewica został zrealizowany.  

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Drzewicy 

 
 

Dorota Maria Wiktorowicz  

-  

-  
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