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Radny Rady Miejskiej  

w Nowym Tomyślu 

 

Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszone przez Pana Radnego poprawki na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbytym  

w dniu 26 stycznia 2018 r. do projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Tomyśl oraz nadania jej statutu przedkładam następujące pismo. 

Apelował Pan Radny o dodanie do rozdz. III § 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nowy 

Tomyśl, który brzmi: „Radny ma prawo zgłaszać projekty uchwał i poprawki do nich oraz wnioski”  

na koniec punktu następujących słów: „do Przewodniczącego Rady”. Myślę, że jest to jedynie 

korekcyjna zmiana, wobec której nie ma potrzeby wyrażania swojej opinii. 

Prawdziwe mogą okazać się Pańskie i pana radnego Rafała Tabaczyńskiego obawy mówiące o tym,  

iż Młodzieżowa Rada może stać się narzędziem w dorosłych rękach, jeśli pozostanie w Statucie 

Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Tomyśl możliwość występowania o wykazanie się inicjatywą 

uchwałodawczą przez organizacje, których co najmniej 60% członków ma nie więcej niż 17 lat zapisaną 

w ust. 3 § 23 rozdz. VI tegoż dokumentu. W związku z tym w pełni popieram usunięcie opisanej 

wcześniej części tegoż ustępu. 

Brał Pan Radny również czynny udział w dyskusjach dotyczących interpelacji oraz rozpatrywania 

sporów pomiędzy radnymi Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Tomyśl. Mając powyższe na uwadze, 

dołączam do tegoż pisma moje opinie dotyczące wymienionych wyżej tematów wyrażone przeze mnie 

w liście do pana radnego Rafała Tabaczyńskiego, który pytał o te zapisy Statutu Młodzieżowej Rady 

Gminy Nowy Tomyśl. 

 

„Zadawał Pan Radny również pytanie o dalszy los interpelacji, których zgłaszanie zagwarantowane jest 

w rozdz. III § 5 ust. 1 pkt 4 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Tomyśl. Proszę jednak zauważyć, 

że w tym samym dokumencie znajduje się odpowiedź na Pańskie pytanie. Ust. 1 § 18 rozdz. V tego 

samego dokumentu brzmi następująco: «Interpelacje i zapytania kierowane są do Przewodniczącego». 

Nie jest to jednak odstępstwem od reguły, bowiem § 40 ust. 4 Statutu Gminy Nowy Tomyśl mówi: 

«Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady – Przewodniczący 

niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi», a ust. 3 art. 192 rozdz. 4 działu III Regulaminu Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada następujący zapis: «Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce 

Marszałka Sejmu». Oczywiście, jeśli Przewodniczący nie będzie adresatem zapytania lub interpelacji, 

skieruje ją na ręce adresata, czyli Burmistrza Nowego Tomyśla. Myślę, że można to dopisać w rozdz. V 

§ 18”. 

„Rozdz. IV § 11 pkt 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Nowy Tomyśl brzmi: «Do zadań 

Przewodniczącego należy: [...] 2) rozpatrywanie sporów pomiędzy Radnymi». Oczywistym jest, iż spory 

te będą jedynie sporami słownymi. Nie dopuszczam do swojej myśli możliwości, jakoby przerodził się 

on w agresję fizyczną. Zapis ten, według mnie, jest uwarunkowany w kwestiach etycznych, niż 



formalno-regulaminowych, przez co, tak samo, jak w przypadku rozdz. II § 3 ust. 1 pkt 4 tegoż 

dokumentu, proponuję pozostawić go bez zmian”. 

Mam nadzieję, iż wystarczająco odpowiedziałem na zadane przez Pana Radnego pytania. W razie 

dalszych pytań pozostaję do Pańskiej dyspozycji. 

Z poważaniem 

Mikołaj Wolanin 

Do wiadomości: 

1. Pan radny Jakub Skrzypczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych 

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. 


