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Protokół
z II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
z dnia 11.06.2012r.
Dnia 11 czerwca 2012r. odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno kadencji 20122015. Równo o godz. 16.30 Przewodniczący Michał Iwan powitał wszystkich zgromadzonych radnych,
zaproszonych gości, opiekunów rady oraz Pana burmistrza Zdzisława Lisa, który był obecny na części
obrad. Następnie Pani Elżbieta Szweycer odczytała "Rotę" i każdy z radnych odpowiadał "ślubuję"
lub "tak mi do pomórz Bóg", ślubujący tym samym swoje oddanie dla pracy. Po zatwierdzeniu kworum
(15 osób obecnych 2 nieobecne) przewodniczący otworzył II sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
Kolejnym punktem było przyjęcie protokołu z I sesji. Sekretarz Paweł Bernatowicz odczytał protokół, a
następnie złożył go w ręce przewodniczącego.
Punkt 4 to dyskusja na temat uchwał o współpracy z fundacjami "Dobra Wola" i "Eco Choice". Po
przybliżeniu działalności tych fundacji oddano głos Panu ........... działaczowi fundacji "Eco Choice", aby
opowiedział o jej planach i zachęcił radnych do współpracy.
Punkt 5 głosowanie nad uchwałą w sprawie porozumienia z fundacją "Eco Choice".
za- 15

prze.-0

wstrz.-0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Porozumienie zostało podpisane.
Punkt 6 głosowanie nad uchwałą w sprawie porozumienia z fundacją "Dobra Wola".
za-14

prze.-0

wstrz.-1

Uchwała została demokratycznie przyjęta. Porozumienie zostało podpisane.
Punkt 7 obejmował dyskusję i głosowanie nad uchwałą w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do MRG. Opiekunowie uświadomili młodym radnym, że każda szkoła powinna mieć
swojego przedstawiciela, dlatego powinniśmy przeprowadzić zgodnie ze statutem wybory uzupełniające.
Zatem nastąpiło głosowanie.
za-14

prze.-0

wstrz.-1

Uchwała została przyjęta, wybory zostaną prze prowadzone na początku roku szkolnego 2012/2013.
Następnie rozpoczęła się debata nad długością kadencji. Wielu z radnych uczęszcza do II klas
gimnazjum lub liceum dlatego też zgodnie ze statutem po ukończeniu klasy III utracą swój mandat nie po
skończonej kadencji lecz ponieważ opuszczają szkołę, w której zostali wybrani. Zastanawiano się czy nie
zmienić statutu tak aby można było być radnym po skończeniu szkoły, w której zostało się wybranym.
Radni doszli jednak do wniosku że nie należy prosić o zmianę statutu, gdyż szkoły powinni mieć swoich
przedstawicieli.
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Punkt 9 : Debata oraz głosowanie w sprawie przystąpienia do "Ogólnopolskiej Federacji
Młodzieżowych Samorządów Lokalnych". Sekretarz Paweł Bernatowicz przedstawił korzyści z bycia
członkiem tej federacji oraz warunki przystąpienia. Przystąpiono do głosowania.
za-7

prze.-3

wstrz.-5

Uchwała o przystąpieniu zostanie podpisana podczas kolejnej sesji.
Punkt 10: Stworzenie komisji problemowych. Radni zadecydowali o stworzeniu 5 komisji stałych
oraz 1 doraźnej. Są to:
• Komisja edukacji i kultury
• Komisja do spraw wolontariatu
• Komisja sportu
• Komisja so praw ekologii
• Doraźna Komisja do spraw pikniku charytatywnego
Wszystkie komisje zostały przyjęte i zatwierdzone jednogłośnie. Potem wybrano członków
poszczególnych komisji i ich przewodniczących.
Punkt 11: Przedstawienie propozycji zorganizowania pikniku charytatywnego.
Przewodniczący Michał Iwan krótko powiedział ze swojego doświadczenia na czym polega
organizacja takiej imprezy. Piknik ma być zorganizowany wraz z fundacją "Eco Choice". Następnie
wiceprzewodnicząca Dominika Sobiegraj zaproponowała cel zbiórki pieniędzy podczas pikniku. Jest to
poszkodowana w wypadku młoda dziewczyna Patrycja. Została ona ciężko potrącona w Baniosze. Jedną
z przyczyn wypadku był brak świateł przez co osoba na jezdni jest mało widoczna. Należałoby tą sprawę
nagłośnić w szczególności, że nie jest to pierwsza taka sytuacja na tamtym odcinku, jednak potrzeba
zgromadzić dane na temat poprzednich wypadków, a do tego potrzebna jest interwencja Rady. Radni
zobowiązali Przewodniczącego do napisania listu do burmistrza, aby ten udostępnił wraz z policją dane.
Za zorganizowaniem pikniku i nagłośnieniem sprawy zgłosiło się:
za-15
prze.-0
wstrz.-0
Wyznaczono organizację pikniku jako najbliższy cel Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
Kolejny punkt miał to być wybór osób odpowiedzialnych za "Fan Page" MRG, jednak
zadecydowano, że tym zajmą się członkowie Komisji Promocji.
Punkt 13: Wolne wnioski. Zgłoszono aby ustalić maksymalną liczbą nieobecności na obradach.
Debata trwała długo, każdy miał inny pomysł na rozwiązanie tego problemu jednak w końcu jako
rozwiązanie uznano, że po 3 nieobecnościach na sesji rada będzie rozmyślać odwołanie radnego.
Głosowanie :
za-13
prze.-1
wstrz.-0
Termin kolejnej sesji wyznaczono na 25 czerwca 2012r. Gdy nie było więcej wniosków przewodniczący
Michał Iwan zamknął II sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
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