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Protokół nr 24/22 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie, 

które odbyło się w dniu 12 października 2022 r., w trybie zdalnym. 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.35 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Łukasz Kasprowicz. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej 
Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, zgodnie z listami obecności, które znajdują się w 
materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz wskazał, iż tematem posiedzenia jest rozpatrzenie 
petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, która znajduje się w materiałach 
komisji. Następnie między innymi zwrócił się do członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
o wyrażenie swojej opinii w sprawie przedmiotowej petycji.  
Radny Waldemar Wiązek między innymi wskazał, iż jest przeciwny złożonej petycji. 
Jednocześnie wyraził przekonanie, iż w jego ocenie należy wspierać młodzież, a działania 
w tym zakresie są prowadzone przez Gminę Mosina. Jednocześnie zwrócił uwagę, 
iż utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy będzie między innymi kumulowało dodatkowe 
spotkania. Ponadto między innymi wskazał, iż w jego ocenie radni Rady Miejskiej w Mosinie 
zostali wybrani, aby reprezentować społeczność lokalną i podejmować decyzje.  
Radny Waldemar Waligórski zwrócił uwagę na zakres możliwego działania Młodzieżowej 
Rady Gminy. Jednocześnie między innymi wskazał, iż w jego ocenie inicjatywa utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy powinna być podjęta bezpośrednio przez zainteresowaną 
młodzież z terenu gminy Mosina, a nie na podstawie złożonej petycji. 
Radna Elżbieta Jarecka zwrócił uwagę, iż na terenie gminy Mosina funkcjonuje Młodzieżowy 
Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. Następnie odniosła się do zmiany ustawy o samorządzie 
gminnym, wskazując przy tym na zapisy art. 5b oraz 5c wyżej wymienionej ustawy. 
Jednocześnie wyraziła przekonanie, iż w jej ocenie należy przeanalizować, czy w związku ze 
zmianą zapisów ustawy o samorządzie gminy nie należy dokonać zmiany statutu Gminy 
Mosina. Ponadto między innymi wskazała, iż w jej ocenie petycja w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy jest bezzasadna, gdyż utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy 
powinno być inicjatywą oddolną. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi członków Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, wyrażając przy tym swoją opinię na temat petycji w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy. W trakcie swojej wystąpienia między innymi zwrócił uwagę, 
iż na terenie gminy Mosina funkcjonuje Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej. 
Ponadto między innymi wskazał, iż utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy może być 
obciążeniem dla Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Radna Agnieszka Gorzyńska między innymi wskazała, iż udział młodzieży w komisjach 
i sesjach Rady Miejskiej w Mosinie jest mile widziany, podkreślając przy tym, iż Rada Miejska 
w Mosinie zajmuje się problemami i zagadnieniami przedstawionymi przez środowisko 
młodzieży. 
Prowadzący obrady Łukasz Kasprowicz oraz radna Elżbieta Jarecka odnieśli się do kwestii 
zapisów ujętych w ustawie o samorządzie gminnym w zakresie utworzenia Młodzieżowej 
Rad Gminy oraz zwrócili uwagę na dodatkowe koszty dla budżetu Gminy Mosina związane 
z utworzeniem Młodzieżowej Rad Gminy. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjęła jednogłośnie, czyli 6 głosami „za”, wniosek 
w sprawie uznania petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy za bezzasadną. 
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI:  
Komisja uznaje za bezzasadną petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 17.50. 

protokołowała przewodniczył 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Łukasz Kasprowicz 


