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Komisja do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Protokół nr II  

Posiedzenie w dniu 19 września 2022  

 
Obrady rozpoczęto 19 września 2022 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 09:25 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków. 

Obecni: 

1. Stanisław Doleziński 

2. Marek Łukasz Dudzik 

3. Wojciech Haba 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Dudzik otworzył posiedzenie 

i przywitał zebranych. Komisja odbywa się w trybie stacjonarnym. 

 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 3 z 3 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Brak głosów w tym punkcie, Przewodniczący poprosił o przegłosowanie zaproponowanego 

porządku obrad. 

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu nr I z dnia 14 stycznia 2022 roku.  

Wyniki głosowania 

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (3) 

Stanisław Doleziński, Marek Łukasz Dudzik, Wojciech Haba 

 

5. Rozpatrzenie petycji S.152.6.2022 z dnia 01.08.2022 r. 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy jest potrzeba odczytywania treści petycji 

S.152.6.2022, która została załączona w materiałach.  
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Petycja została złożona w dniu 01 sierpnia 2022 roku i w związku z brakami formalnymi, 

wnoszący petycję został wezwany do uzupełnienia braków w terminie 14 dni. W dniu 16 

sierpnia br. do urzędu gminy wpłynęło pismo zawierające uzupełnienie braków formalnych 

petycji.  

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w tej sprawie. 

W dyskusji, członkowie komisji poruszyli kwestie: 

− potrzeby zwołania młodzieżowej rady gminy, 

− konieczności przeanalizowania, czy społeczność szkolna jest zainteresowana 

utworzeniem takich struktur,  

− granic wiekowych kandydatów do młodzieżowej rady gminy. 

Aktualnie, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w szkołach tworzą się samorządy 

uczniowskie.  

W związku z tym, że termin na rozpatrzenie petycji jest odległy, Komisja postanawia spotkać 

się w tej sprawie raz jeszcze. Do tego czasu członkowie komisji rozeznają się w różnych 

środowiskach, czy wśród młodzieży jest zainteresowanie utworzeniem tego typu struktur.  

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu 

Komisja nie podejmie stanowiska w tej sprawie i ponowienie przedyskutuje sprawę na 

kolejnym posiedzeniu, które zostanie zwołane w miesiącu październiku..   

 

6. Sprawy inne 

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła jeszcze jedna petycja, 

dotycząca obniżenia stawki vat na drewno opałowe. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że 

podmiot składający petycję został wezwany do uzupełnienia braków i we wskazanym terminie 

tego nie zrobił. Wobec czego, ta petycja nie podlega rozpatrzeniu.  

Brak kolejnych głosów w tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 9:25 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji do spraw Skarg, Wniosków i Petycji 

 

 

Marek Dudzik     

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 


