PROTOKÓŁ
z posiedzenia IX Sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Ad. 1. Otwarcie IX Sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
Miłosz Smoleński - Przewodniczący MRG otworzył obrady IX sesji Młodzieżowej Rady Gminy
w Ustrzykach Dolnych, przywitał przybyłych gości, przedstawicieli prasy lokalnej oraz Radnych
MRG.
Ad.2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 8 radnych, wobec czego
obrady są prawomocne.
Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Miłosz Smoleński poddał pod głosowanie porządek obrad IX Sesji.




Za - 8
Przeciw - 0
Wstrzymujących się - 0

Porządek obrad IX sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował zebranych, że protokół z poprzedniej sesji znajduje się do
wglądu w Biurze Rady, w BIP-ie oraz w zakładce MRG. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił
uwag, tym samym protokół z VIII Sesji MRG został przyjęty.
Ad. 5. Zmiana ordynacji wyborczej.
Następny punkt spotkania dotyczył zmian w Ordynacji Wyborczej do MRG spowodowanych
głównie reformą szkolnictwa. Dyskutowano również nt. skrócenia kadencji obecnej rady.
Michał Szczęsny - skrócenie kadencji z 3 do 2 lat dalej nie rozwiązuje tego problemu. Wchodzi
reforma szkolnictwa, a każdy z nas na radnego przeważnie startuje w ostatnim etapie edukacji
i nawet po tych dwóch latach miejsca w radzie nadal robią się puste. Rozsądnym rozwiązaniem
byłoby zorganizowanie wyborów uzupełniających. Przewodniczący MRG Miłosz Smoleński
przedstawił projekt uchwały w sprawie skrócenia kadencji MRG w Ustrzykach Dolnych i poddał
pod głosowanie.




Za - 2
Przeciw - 4
Wstrzymujących się - 2

Ad. 6. Zmiana Statutu MRG.
Zmiany w statucie MRG przedstawił Karol Lenard. Dotyczą one głównie zasad związanych
z zaostrzeniem wymagań oraz konsekwencji związanych z nieusprawiedliwioną
nieobecnością radnych na trzech sesjach MRG. Kolejną istotną zmianą jest powoływanie

radnych z VII oraz VIII klas szkół podstawowych, z II oraz III klas szkół gimnazjalnych i szkół
średnich znajdujących się na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
Miłosz Smoleński poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany statutu MRG.




Za - 8
Przeciw - 0
Wstrzymujących się - 0

Nowy statut został poparty przez wszystkich radnych, którzy byli obecni podczas obrad.
Ad. 7. Przyznanie nagrody „Bohater młodzieży”
Na wniosek Rafała Tomków radnego MRG utworzono inicjatywę „Bohater Młodzieży” mającą
na celu okazanie szacunku oraz podziękowań dla osób, które w szczególny sposób
przyczyniły się do pomocy młodzieży w realizacji oraz prowadzeniu nowych pomysłów.
Jako odbiorców tej nagrody wyznaczono dwie osoby: Pana Burmistrza Bartosza Romowicza
w zamian za oddanie młodym radnym pomieszczenia, w którym utworzono Międzyszkolny
Klub Młodzieżowy w Ustrzykach Dolnych oraz Panią Barbarę Woźniak, która wspierała
radnych podczas tworzenia klubu.
Głosowanie - Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawione kandydatury.




Za - 8
Przeciw - 0
Wstrzymujących się - 0

Nowa inicjatywa została poparta przez wszystkich radnych podczas głosowania.

Ad. 8. Dyskusja o Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim.
Następnym ważnym elementem spotkania była dyskusja nt. MBO na rok 2018. Miałby on
funkcjonować na zasadach takich jak w roku poprzednim. Aby kolejny raz zachęcić młodzież
do aktywnego udziału w zgłaszaniu własnych inicjatyw oraz głosowaniu radni postanowili
rozpropagować pomysł oraz zorganizować debatę na początku września w celu zbadania
opinii młodzieży na temat potrzebnych zmian.

Ad. 9. Sprawy różne.
Podczas omawiania „ spraw różnych” do grona obecnych na Sali dołączyła Pani Zastępca
Burmistrza. Pani Ania - opiekunka młodzieżowych radnych oraz Karol Lenard nawiązali do
inicjatywy „Młodzi- Kreatywni i Aktywni” w celu zachęcenia radnych do złożenia formularzy
zgłoszeniowych. W dalszej części debatowano na temat terminu kolejnej sesji, która miałaby
odbyć się końcem września 2017 r.

Ad. 10 Wolne wnioski, zapytania.
W tym punkcie radni poruszyli temat współpracy z Młodzieżowymi Radami z Tyczyna,
Tarnobrzega oraz Mielca. Wspólne spotkania pozwoliły wymienić nam doświadczenia oraz
spostrzeżenia.
Rozważano możliwość zaproszenia kolegów z innych rad do Ustrzyk Dolnych na okres
jednego dnia lub kilku. Radni dyskutowali również na temat utworzenia wspólnej inicjatywy
o szerokim zasięgu. Pojawił się również pomysł propagowania tworzenia młodzieżowych rad
w innych miastach woj. Podkarpackiego.
Ad. 11. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Miłosz Smoleński podziękował wszystkim za
uwagę zamknął obrady IX sesji MRG.
Na tym protokół zakończono.

Protokołował: Gabriel Binkowski.

