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Protokół
z VI sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno
z dnia 22.11.2012r.

Dnia 22 listopada 2012r. odbyła się VI sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Chwilę po
godz. 16.30 Przewodniczący Michał Iwan powitał wszystkich zgromadzonych radnych, zaproszonych
gości oraz pana burmistrza. Po zatwierdzeniu kworum (11 osób obecnych 6 nieobecnych)
przewodniczący otworzył VI 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.
Przewodniczący komisji ekologii, promocji oraz wolontariatu przedstawili i złożyli sprawozdania z
pracy komisji. Z obowiązku nie wywiązał się przewodniczący komisji sportu oraz Edukacji i kultury Michał
Filipiuk, który został także upomniany przez przewodniczącego i poproszony o większe zaangażowanie.
Następnie pan burmistrz poprosił o przesunięcie 7 punktu porządku obrad: "Omówienie
współpracy z portalem "Wspólne Razem". Głosowanie nad uchwałą w sprawie porozumienia z
portalem "Wspólne Razem". Prezydium zaakceptowało prośbę.
Twórcy i działacze portalu zabrali głos. Pan Piotr Kandyba wraz ze współpracownikami Karolem
Stróżem, Wojciechem Dolnickim oraz panią Katarzyną Obłąkowską-Kubiak opowiedzieli o idei portalu
oraz namówili do współpracy MRG z portalem "Wspólne Razem". Mówili o współpracy jako równi
partnerzy przy rozwiązywaniu problemów mieszkańców, a w szczególności młodzieży gminy Piaseczno.
Potem burmistrz Zdzisław Lis rozpoczął długą dyskusję odnośnie sposobu rozwiązywania problemów
przez portal. Mówił o pośrednictwie między władzą, a społeczeństwem co nie sprzyja rozwojowi. Po
zakończeniu rozmowy, radni bez udziału gości debatowali i głosowali nad uchwałą w sprawie współpracy
z portalem "Wspólne Razem".
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Kolejnym punktem była prezentacja kampanii informacyjnej MRG. Przewodniczący komisji
promocji opowiedział i pokazał prototyp plakatu informacyjnego, do którego poprawki radni mogą
zgłaszać do niedzieli po sesji.
W następnym punkcie rozmawiano o promocji gminy Piaseczno. Padły propozycje organizacji
akcji "Miasto przyjemne młodzieży" czy "Czuję się Piasecznianinem". Na ten temat będzie rozmowa
podczas kolejnej sesji.
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Punkt 6 debata na temat komunikacji miejskiej w gminie Piaseczno. Jako, że radny Michał Filipiuk
nie zebrał wszystkich informacji na ten temat rozmowa została przełożona na następną sesję.
Rozmowa na temat rewitalizacji parku. Przewodniczący opowiedział o braku odpowiedzi od strony
pana starosty Piaseczyńskiego oraz zaproponował organizację debaty, która miałaby na celu wyjaśnić tą
sprawę. Radni mają zastanowić się kto chciałby wziąć udział w tej debacie.
W wolnych wnioskach wiceprzewodnicząca Dominika Sobiegraj złożyła wniosek o odwołanie z
funkcji wiceprzewodniczącej MRG. Pozostała część prezydium zaakceptowała wniosek, a zatem należało
wybrać nowego wiceprzewodniczącego. Chętna na to stanowisko była Olga Rybińska, która jako jedyna
zgłosiła swoją kandydaturę. A zatem przystąpiono do głosowania o zaakceptowanie nowej
wiceprzewodniczącej.
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Nowa wiceprzewodnicząca była także członkinią komisji rewizyjnej, a obejmując funkcję
wiceprzewodniczącej opuściła dawne stanowisko. Wybór nowego członka komisji rewizyjnej.
Kandydaturę zgłosił tylko radny Arkadiusz Seger. Przystąpiono do głosowania.
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Radny Maksymilian Barcik przedstawił projekt umowy o współpracy z organizacjami, którą MRG
miała by podpisywać przy zawieraniu porozumienia. Radny został poproszony o skonsultowanie tego z
prawnikiem. Wyjaśniono nieporozumienie w gminnej komisji wyborczej odnośnie przewodnictwa, a
przewodniczący został poproszony o zwołanie pierwszego spotkania. MRG wystosuje także pismo
proszące o zmianę zapisu ze statutu odnoszącego się do czasu odpowiedzi na korespondencję z 30 na 14
dni. Wiceprzewodniczący Mateusz Lenard prosił o pomoc przy pracy nad pomysłem "Młodzieżowego
centrum zatrudnienia".
Termin kolejnej sesji wyznaczono na 18 grudnia 2012r na godzinę 16:30. Gdy nie było więcej
wniosków przewodniczący Michał Iwan zamknął VI sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
Protokołował:
Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno,
Paweł Bernatowicz

