Protokół Nr I/15
I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji ( 2015-2017 ) w Kietrzu
z dnia 11 grudnia 2015r.

Obecni – 14 radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad pkt 1 – Otwarcie sesji.
Pierwszą inauguracyjną sesję otworzył najstarszy wiekiem młodzieżowy radny, Kamil Woźniak,
pogratulował radnym wyboru do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji. Następnie poinformował,
że obecnych jest 14 radnych.

Ad pkt 2 – Wręczenie podziękowań Radnym I Kadencji MRM w Kietrzu.
Obecni na sesji radni MRM I kadencji odebrali podziękowania z rąk burmistrza, p. Krzysztofa Łobosa
i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kietrzu, p. Damiana Bosowskiego. Obydwaj panowie
podkreślili, iż byli Radni Młodzieżowi są prekursorami tej organizacji, podziękowali im za pracę i
życzyli dalszych sukcesów w życiu. Podziękowano również opiekunowi MRM I kadencji, p. Dorocie
Przysiężnej- Bator, którą wyznaczono jednocześnie na tę funkcję na najbliższą kadencję.

Ad pkt 3 – Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej.
Zastępca burmistrza Kietrza, p. Dariusz Kamiński, gratulując nowym Radnym Młodzieżowym,
wręczył im zaświadczenia podpisane przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej o
wyborze ich na to stanowisko.

Ad pkt 4 – Złożenie ślubowania przez nowowybranych radnych.
Przewodniczący senior odczytał rotę ślubowania. Najmłodszy wiekiem Radny, Kamil Polaczy,
odczytywał nazwiska nowych radnych, podczas gdy oni wypowiadali słowa „Ślubuję” lub „Ślubuję,
tak mi dopomóż Bóg”.

Ad pkt 5 – Stwierdzenie kworum.
Przewodniczący senior stwierdził obecność czternaściorga na piętnaścioro radnych, co stanowi
kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad pkt 6 – Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Po zgłoszeniu kandydatur do Komisji Skrutacyjnej i wyrażeniu zgody udział w niej przez
zgłoszonych Radnych Młodzieżowych, przeprowadzono głosowanie jawne, odbywające się poprzez
podniesienie ręki. Wszyscy obecni Radni byli za przyjęciem Komisji Skrutacyjnej w zgłoszonym
składzie. Nową Komisję Skrutacyjną powołano w składzie: Julia Filik, Jakub Witwicki i Błażej
Janczura.

Ad pkt 7 – Wybór Prezydium Rady.
Po zgłoszeniu kandydatur, przewodniczący ogłosił pięć minut przerwy, aby Komisja Skrutacyjna
mogła przystąpić do pracy. Po przerwie rozdała ona Radnym karty do głosowania. Młodzieżowa Rada
Miejska

w

głosowaniu

tajnym

wybrała

na

przewodniczącego

Konrada

Muzyka,

wiceprzewodniczącym został Kamil Woźniak, sekretarzem został Kamil Polaczy, a na członka
prezydium wybrano Kamilę Gorczyńską. Po wyborze każdego członka, podchodzili do niego z
gratulacjami włodarze Kietrza- burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej i
Radni Rady Miejskiej. Wybór drugiego członka prezydium nie powiódł się z tego powodu, że
obydwie kandydatki miały po tyle samo głosów. W wyniku tej sytuacji przewodniczący wystąpił z
wnioskiem o dokonanie wyboru drugiego członka prezydium na następnej sesji. Przeprowadzono
głosowanie jawne, w którym wszyscy obecni Radni poparli wniosek przewodniczącego.

Ad pkt 8 – Zapytania i wolne wnioski.
Po realizacji punktu siódmego, głos przejął nowowybrany przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miejskiej. Następnie do mównicy podszedł członek zarządu Rady Powiatu, p. Benedykt Pospiszyl, a
po nim burmistrz Kietrza. Obydwaj panowie pogratulowali przewodniczącemu i Radnym oraz każdy
z nich wygłosił krótkie przemówienie. Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół w Kietrzu, pani
Anna Ludwikowska-Wierzchowiec, przekazując pozdrowienia od starosty powiatu, jednocześnie
wyrażając ubolewanie, iż nie mógł on być obecny na sesji z powodu spraw służbowych. Następnie

odczytała pismo od zaprzyjaźnionej z naszą Radą, Młodzieżowej Rady Miejskiej z Grodkowa.
Młodzieżowi radni Grodkowa gratulowali nam wyboru, deklarowali chęć dalszej współpracy,
wreszcie składali życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Ad pkt 9 – Zakończenie obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu, Konrad Muzyk, zakończył pierwszą
inauguracyjną sesję MRM.

Protokół sporządził:
Kamil Polaczy, sekretarz MRM w Kietrzu

