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Protokół nr 9/22 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Data i czas posiedzenia: 08.09.2022 r., godz. 16.00  

Miejsce posiedzenia: zdalny tryb obradowania 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji Agnieszka Bucher 

 

Komisja odbyła się w zdalnym trybie obradowania na podstawie art.15zzx ustawy                           

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                            

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

Ad 1,2 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otworzyła posiedzenie i stwierdziła 

prawomocność, na 5 członków komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5 osób, co stanowi 

quorum do podejmowania prawomocnych decyzji, lista obecności stanowi zał. nr 1 do nin. 

protokołu.  

Kolejno powitała obecnych na posiedzeniu. 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Sekretarz Gminy -  Zuzanna Wollek - Gaida 

Przewodniczący Rady Gminy - Andrzej Szołtysik 

Protokolant – Katarzyna Janocha  

 

Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do nin. protokołu. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności. 

3. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.  

4. Sprawy bieżące.  

5. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przystąpiła do rozpatrzenia petycji  

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Sekretarz Gminy przedstawiła petycję w utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, która 

stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu. Poinformowała, że w grudniu 2020 r. Rada Gminy 

podejmowała uchwałę o nie uwzględnieniu petycji w tej materii. Ponadto od tego czasu do 

urzędu gminy nie wpłynęła żadna inicjatywa w tym zakresie.     

 

Radna K. Lukoszek zwróciła uwagę, że Młodzieżowa Rada Gminy powinna zostać 

utworzona na wniosek zainteresowanej młodzieży z terenu naszej gminy.  

 

Po szczegółowej analizie petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformowała, że zgodnie art. 5b 

ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie 

młodzieżowej rady gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek: 
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1) wójta; 

2)podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) organizacji pozarządowych, 

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

Złożona petycja nie stanowi inicjatywy wyżej wymienionych środowisk, brak jest także 

zainteresowania utworzeniem młodzieżowej rady gminy przez środowiska młodzieżowe                  

z terenu gminy. Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o nie 

uwzględnienie petycji z dnia 22 lipca 2022 r. 

 

Powyższy wniosek został przyjęty przy: 

Za – 5 głosów  

Przeciw –  0 głosów 

Wstrzymuję się – 0 głosów, 

w obecności 5 członków komisji.  

 

Ad 4 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przystąpiła do omówienia spraw 

bieżących. 

 

Na posiedzeniu nie poruszono żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 5 

W związku z wyczerpaniem tematów Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

podziękowała zebranym za udział. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

 

Integralną część niniejszego protokołu stanowi płyta z nagraniem obrad posiedzenia Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

………………………..                                   ......……………………………………………… 
Data i podpis protokolanta                                             Data i podpis Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków  

          i Petycji 
 

 

        Sabina Gabrysiak  –.............................................. 
          (podpis) 

 

        Joachim Lisok  –................................................. 
          (podpis) 

 

 

         Kinga Lukoszek  –.............................................. 
          (podpis) 

 

         Ewa Richter –.................................................... 
          (podpis) 


