Protokół z VII sesji Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno z dnia 8.01.2013r.
Dnia 8 stycznia 2013r. odbyła się VII sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Chwilę po godz. 16:00
przewodniczący Michał Iwan powitał wszystkich radnych i zgromadzonych gości. Po stwierdzeniu kworum
(11 osób obecnych, 7 nieobecnych) przewodniczący otworzył VII sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
Następnie przyjęto protokół z VI sesji. Radna Małgorzata Marczak, w zastępstwie za sekretarza Pawła
Bernatowicza, odczytała protokół, po czym złożyła go w ręce Przewodniczącego. Potem przewodniczący
poszczególnych komisji problemowych przedstawili sprawozdania z pracy swoich komisji. Sprawozdanie
przedstawili przewodniczący komisji edukacji, komisji sportu, komisji ds. promocji oraz komisji ds. ekologii.
Następnie Przewodniczący Michał Iwan oddał głos panu Danielowi Putkiewiczowi, który przedstawił Młodzieżowej
Radzie Gminy problem parku przy ul.Chyliczkowskiej. Omówił pokrótce historię parku, po czym opowiedział
o problemach z jego zagospodarowaniem, stanie prawnym, planami oraz podjętych działaniach w ramach
rewitalizacji parku. Pan Daniel Putkiewicz pokazał również mapy parku, dzięki czemu radni mieli okazję do
przedyskutowania tematu zagospodarowania terenu parku.
Kolejnym punktem na sesji była rozmowa na temat komisji problemowych. Radni przedyskutowali czy
poszczególne komisje mają dalej istnieć czy tez lepiej je rozwiązać z powodu braku zadań. Zdecydowano, że
komisja ds. edukacji i komisja ds. kultury i sportu zostanie połączona. Ogłoszono głosowanie ( za-11, przeciw0, wstrzymało się-0), a zaraz po tym zatwierdzono utworzenie nowej komisji ds. edukacji, kultury i sportu.
Stwierdzono również, że: Komisja ds. Wolontariatu musi wybrać na nowo przewodniczącego a pozostałe
komisje, oprócz nowoutworzonej zostają bez zmian i realizują swoje plany i działania. Przewodniczący poprosił o
przygotowanie planów działań oraz przypomniał o rzetelnym przygotowywaniu sprawozdań.
Następnie przewodniczący Michał Iwan opowiedział na temat konkursu pt. „Nauczyciel z klasą” organizowanym
przed Fundację: Dialog Edukacja Kultura. Przewodniczący poprosił aby komisja ds. Edukacji, kultury i sportu objęła
pieczę nad konkursem oraz zachęcił pozostałych radnych do pomocy. Potem rozmawiano na temat patriotyzmu
lokalnego. Przewodniczący Komisji ds. Promocji - Maksymilian Barcik przedstawił projekt na temat szerzenia
patriotyzmu lokalnego. Po przedstawieniu pomysłów (film, plakaty, konkursy) radni okazali zainteresowanie oraz
zdeklarowali pomoc w opracowywaniu projektu.
Następnie przewodniczący Michał Iwan opowiedział o projekcie Pawła Bernatowicza, który dotyczył problemów
młodzieżowych rad i propozycji ich rozwiązań. Zachęcił do zapoznania się z projektem oraz do przeanalizowania
go na tle Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Następnie przewodniczący opowiedział pokrótce również na
temat „Akcji Animacji” – cyklu spotkań organizowanych przez fundację w Centrum Kultury w piasecznie. Zachęcił
do włączenia się do tej akcji.
Kolejnym punktem obrad była kwestia radnej Dominiki Sobiegraj i jej członkostwa w Radzie. Po dyskusji na temat
wyrzuceniu radnej z Młodzieżowej Rady Gminy, radni podjęli decyzje podczas głosowania (za-6, wstrzymało się4 przeciw -) o odwołaniu radnej z Młodzieżowej Rady Gminy. Potem Przewodniczący Michał Iwan zaproponował
zorganizowanie spotkania z samorządami szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na terenie gminy Piaseczno.
Radni uznali, że to byłby dobry pomysł, aby dowiedzieć się więcej na temat problemów młodzieży w gminie, jej
oczekiwań oraz pomysłów na dalsze działania.
Kolejną kwestią poruszoną na sesji był „wspólny bilet”. Problem „wspólnego biletu” przedstawił radnym Michał
Rosa, który obiecał na bieżąco informowanie Młodzieżowej Rady na ten temat.
Termin kolejnej sesji wyznaczono na 26 lutego 2013r. Po tym jak nie było więcej wolnych wniosków
wiceprzewodnicząca Olga Rybińska zamknęła VII sesję Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
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