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Załącznik Nr 3 do Protokołu Nr XLII/22  

z dnia 27 września 2022 r. 
 

 

 

 

S P R A W O Z D A N I E 

z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka 

W okresie międzysesyjnym posiedzenie komisji odbyło się w dniu                                 

08 września 2022 roku 

Na początku posiedzenia komisja rozpatrywała petycję w sprawie utworzenia 

Młodzieżowej Rady Gminy.  Komisja przygotowała propozycję stanowiska dla 

Rady Gminy Wręczyca Wielka w brzmieniu: 

      Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z § 22 ust. 2 pkt 2 oraz § 90 ust.1 pkt 2 

Statutu Gminy Wręczyca Wielka (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7127)  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wręczyca Wielka  

przyjmuje następujące stanowisko: 

 

Postanawia nie uwzględnić petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej Rady Gminy, 

zarejestrowanej pod numerem OSO.152.5.2022 (data wpływu do Urzędu Gminy 

Wręczyca Wielka: 02 sierpnia 2022 r.)  

 

Uzasadnienie 

W dniu 2 sierpnia 2022r. do Biura Rady Gminy Wręczyca Wielka wpłynęła 

petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Petycja opatrzona została datą 22 

lipca 2022r. Do petycji autor załączył projekt statutu Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy Wręczyca  Wielka działając na podstawie § 87 

Statutu Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2018 r. z póź. zm. (t.j. Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2020 r. poz. 7127)  skierował petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg 

Wniosków i Petycji. Zgodnie z § 89 ust. 4 pkt. 2 Statutu Gminy Wręczyca Wielka, 

Komisja przygotowuje stanowisko w sprawie rozpatrzenia petycji, które przedstawia 

na najbliższej sesji Rady. 

 

Zgodnie z przepisem art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn zm.), rada gminy może wyrazić zgodę na 

utworzenie młodzieżowej rady gminy między innymi na wniosek podmiotów 

reprezentujących zainteresowane środowiska, w szczególności: 

a) organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490), działających na 

terenie danej gminy, 

b) samorządu uczniowskiego lub samorządu studenckiego z terenu danej gminy. 
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Petycja z dnia 22 lipca 2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy Wręczyca 

Wielka- 2 sierpnia 2022r.) została złożona przez osobę występującą indywidualnie.  

 

Autor petycji nie zalicza się do podmiotów, o których mowa w art. 5 b ust. 2 

ustawy o samorządzie gminnym, nie jest bowiem podmiotem reprezentującym 

zainteresowane środowiska, w szczególności nie wykazał, by działał w imieniu 

organizacji pozarządowych, podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako przedstawiciel samorządu 

uczniowskiego albo samorządu studenckiego. 

Z petycji wynika, iż jej autor nie zamieszkuje na terenie Gminy Wręczyca 

Wielka. Zgodnie z przepisem art. 5 b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 

wnioskodawcą w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy mogą być podmioty 

reprezentujące zainteresowane środowiska, w szczególności: organizacje 

pozarządowe, podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, samorząd uczniowski lub 

samorząd studencki, ale działające lub pochodzące z terenu danej gminy- w tym 

przypadku Gminy Wręczyca Wielka. 

Z uwagi nie niespełnienie przez autora petycji wymogów formalnych, 

wynikających z art. 5 b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym- petycja nie może 

zostać uwzględniona. 

Ponadto oczywistym jest, iż działanie młodzieżowej rady gminy wiązać się 

będzie z nakładami finansowymi. Autor petycji nie przedstawił propozycji  co do 

zasad ponoszenia przez Gminę kosztów funkcjonowania młodzieżowej rady gminy 

 

W tym stanie rzeczy, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Wręczyca Wielka przygotowała projekt stanowiska jak na wstępie. 

 

 

 Następnie komisja rozpatrywała prośbę w sprawie uzyskania zgody Wójta 

Gminy Wręczyca Wielka na bezpłatny dowóz do Szkoły Specjalnej w Częstochowie.  

Członkowie komisji po wnikliwym przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie 

oraz przepisami prawa – uznała jednogłośnie, że:  

Postępowanie Wójta i Dyrektora ZOPO było zasadne i zgodne z przepisami 

prawa.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

 Przew. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 Rady Gminy Wręczyca Wielka  

 Jakub Winecki 

 


