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Dnia 16 października 2012r. odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Chwilę po
godz. 16.30 Przewodniczący Michał Iwan powitał wszystkich zgromadzonych radnych. Po zatwierdzeniu
kworum (12 osób obecnych 5 nieobecnych) przewodniczący otworzył V sesję Młodzieżowej Rady Gminy
Piaseczno.
Kolejnym punktem było przyjęcie protokołu z IV sesji. Sekretarz Paweł Bernatowicz odczytał
protokół, a następnie złożył go w ręce przewodniczącego.
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji problemowych mieli przedstawić
sprawozdania z pracy swoich komisji. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący komisji promocji,
w którym wspomniał o braku jakiejkolwiek aktywności Pawła Nizińskiego, przewodniczący komisji
edukacji i kultury oraz ekologii. Sprawozdanie nie zdała przewodnicząca komisji do spraw
wolontariatu Dominika Sobiegraj z powodu swojej nieobecności. Przewodniczący komisji sportu
także nie wywiązał się ze swojego obowiązku.
Plan działania przedstawili wszyscy obecni na sesji przewodniczący swoich komisji.
Punkt piąty obejmował utworzenie gminnej komisji wyborczej. Wyznaczony na poprzedniej
sesji radny Maksymilian Barcik, krótko opowiedział o samych wyborach jak i o szkołach, w których
należy te wybory przeprowadzić. Zatem radni przeszli do głosowania nad utworzeniem gminnej
komisji wyborczej z przewodniczącym Maksymilianem Barcikiem.
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Punkt 6, debata na temat komunikacji miejskiej w gminie Piaseczno. Radni zgłosili chęć wnioskowania
o zwiększenie liczy autobusów dojeżdżających na przystanki niedaleko szkół. Jednak potrzebne są jeszcze
informacje od uczniów ze szkół, jakie dokładnie autobusy, pociągi poranne chcieliby, aby kursowały
częściej. Po zebraniu takich informacji będzie możliwe wnioskowanie do gminy i ZTM o wprowadzenie
zmian.
Kolejne dwa punkty to omówienie współpracy z fundacją "Eco Choice" i "Dobra Wola". Radna
Małgorzata Marczak opowiedziała o swoich wstępnych ustaleniach z przewodniczącym fundacji "Eco
choice" odnośnie współpracy. Fundacja prosiła o promowanie akcji organizowanych przez nią oraz dostęp
do baz wolontariatu w szkołach, numery telefonu do odpowiedzialnych za wolontariat. Inne formy
współpracy, propozycje pomocy będą stale przekazywane młodym radnym. Odnośnie fundacji "Dobra
Wola" radni cały czas próbują nawiązać z nią kontakt. Jednak przewodniczący tej fundacji nie odpisuje na
mail, ani nie odbiera telefonu. Przewodniczący zaproponował, aby po skontaktowaniu się z fundacją,
poprosić o wyznaczenie i skupienie się na jednym wydarzeniu, akcji organizowanym przez fundację "Dobra
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Wola".
Kolejny punkt porządku obrad to debata na temat stworzenia komisji do współpracy ze szkołami.
Radni po gorącej rozmowie stwierdzili, że nie potrzebne jest powoływanie oddzielnej komisji do tego
zadania, a powinna zając się tym Komisja edukacji i kultury. Komisja zobowiązała się wyznaczyć jedną osobę
z pośród swoich członków odpowiedzialną za kontakt ze szkołami.
Punkt dziesiąty, rozmowa na temat przyszłych działań i możliwości MRG. Tu omawiano losy petycji w
sprawie rewitalizacji parku. Radni zdecydowali, że jeszcze tydzień po sesji będą zbierać podpisy pod petycją
w swoich szkołach.
Rozmawiano także na temat skrócenia kadencji niektórych radnych. Przewodniczący wysłał pismo do
komisji rewizyjnej, w którym prosi o zaopiniowanie skrócenia kadencji dla Pawła Nizińskiego, Dominiki
Baranowskiej i Arkadiusza Segera z powodu braku zaangażowania w życie rady i nieobecności na sesjach i
innych spotkaniach. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek o skrócenie kadencji dla radnego
Pawła Roberta Nizińskiego i radnej Dominiki Baranowskiej, a odrzuciła wniosek o odwołanie Arkadiusza
Segera. Zgodnie ze statutem, aby skrócić kadencję należy przegłosować to 2/3 głosów.
Przystąpiono do głosowania o skrócenie kadencji dla radnego Pawła Nizińskiego.
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Radny został odwołany.
Głosowanie w sprawie odwołania radnej Dominiki Baranowskiej.

za-11

prze-0

wstrz.-1

Radna została odwołana.
Następnie w wolnych wnioskach rozmawiano o nieobecnościach na spotkaniach rady oraz na
akcjach, w których MRG bierze udział. Przewodniczący prosił o pojawianie się na każdym takim
spotkaniu, w innym wypadku konieczne będzie wyciąganie konsekwencji, nawet skróceniu kadencji
radnego, który nie będzie pojawiał się na sesjach ani na obowiązkowych spotkaniach.
Jan Marzantowicz odczytał list jaki otrzymał od stowarzyszenia Młodzieżowych Samorządów
Terytorialnych z zaproszeniem do dołączenia do niego, opowiedział o celach stowarzyszenia. Jednym z
przywilejów bycia członkiem jest wymiana pomysłów na projekty między przedstawicielami rad, oraz
szkolenia dla przedstawicieli. Radni do następnej sesji mają zastanowić się czy w razie dołączenie do
stowarzyszenia nie chcieli by zostać przedstawicielami MRG Piaseczno.
Termin kolejnej sesji wyznaczono na 20 listopada 2012r na godzinę 16:30. Gdy nie było więcej
wniosków przewodniczący Michał Iwan zamknął V sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
Protokołował:
Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno,
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