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UCHWAŁA Nr LI/318/2023 

RADY GMINY Zawonia 

z dnia  30 marca 2023 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku  złożonego  przez mieszkańca Gminy Zawonia  

 - Pana M.J.L. 

 

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

Dz. U. 2023 poz. 40) i art. 223 §1, 241 oraz 244 i art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) Rada Gminy Zawonia 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

Nie uwzględnia się zgłoszonego przez wnioskodawcę Pana M.J.L. wniosku do protokołu 

podczas sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 03.11.2022 r. dotyczącego zapraszania na 

sesje Rady Gminy Zawonia członków Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy 

Zawonia. 

 

§ 2. 

Szczegółowe uzasadnienie prawne i faktyczne rozpatrzenia wniosku zawiera uzasadnienie do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej  Rady Gminy Zawonia zobowiązując do 

poinformowania wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku poprzez przesłanie odpisu 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



projekt 

UZASADNIENIE 

 

Wnioskodawca Pan M.J.L. złożył podczas obrad sesji Rady Gminy Zawonia w dniu 03.11.2022 

r.  do protokołu wniosek dotyczący zapraszania na sesje Rady Gminy Zawonia  członków Rady 

Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia. 

Zgodnie z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) przedmiotem wniosku 

mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, 

usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania 

potrzeb ludności. Natomiast art. 242 § 1 k.p.a stanowi, że wnioski składa się do organów 

właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Z kolei w myśli art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy rozpatruje 

skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane 

przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.                           

W dniu 09 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z udziałem wnioskodawcy, podczas którego to posiedzenia omówiono wniosek i Komisja 

dokonała jego oceny.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że na dzień złożenia wniosku nie funkcjonuje 

Gminna Rada Seniorów. 

Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że w zawiadomieniach o sesjach Rady 

Gminy Zawonia w punkcie „Do wiadomości” uwzględnia się radnych, sołtysów, kierowników 

jednostek organizacyjnych oraz mieszkańców gminy. Nie ma podstaw, aby zapis ten 

rozszerzyć. Nie ujęcie w zawiadomieniu o sesji w punkcie „Do wiadomości” Młodzieżowej 

Rady Gminy Zawonia, nie wyklucza uczestnictwa w obradach sesji członków tej Rady. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że w przypadku procedowania uchwał 

dotyczących Młodzieżowej Rady Gminy Zawonia, jej członkowie zostaną zaproszeni na 

posiedzenie sesji Rady Gminy Zawonia. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odrzuciła wniosek złożony  

w dniu 03.11.2022 r. 

Rada Gminy Zawonia po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

postanawia nie uwzględnić zgłoszonego przez wnioskodawcę Pana M.J.L. wniosku przyjmując 

za uzasadnioną i własną powyżej wskazaną argumentację.  

Pouczenie: zgodnie z art. 246 § 1 k.p.a. wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu 

załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu 

VIII k.p.a. Stosownie do postanowień art. 229 pkt. 1 k.p.a., organem właściwym do rozpatrzenia 

skargi jest Wojewoda Dolnośląski. 


