
Protokół nr 3/2016
z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta.
4.  Sprawozdanie  Przewodniczącego  Komisji  stałej  ds.  promocji  MRM  z  pierwszego  spotkania  jej
członków.
5.  Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji  stałej  ds.  aktywizacji  młodzieży z pierwszego spotkania jej
członków.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji stałej ds. budżetu obywatelskiego z pierwszego spotkania jej
członków.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji stałej ds. rozwiązywania problemów młodzieży.

8. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia, prezentacje. 
9. Zakończenie obrad.

Ad.1
Przewodniczący o godz. 17.00 otworzył obrady III Sesji i  przywitał radnych MRM oraz

zebranych  na  sali  przedstawicieli  Urzędu  Miasta.  Następnie,  na  podstawie  listy  obecności
stwierdził,  że  na  sali  obecnych  jest  13  radnych  z  czego  wynika,  że  Rada  może  obradować  i
podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności  stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. Rada w głosowaniu 13 głosów "za"

przegłosowała powyższy porządek obrad.

Ad.3
W kolejnym punkcie przyjęty został protokół z obraz I Sesji MRM. 13 radnych oddało głos

"za".

Ad.4 
 Przystępując do realizacji tego punktu Przewodniczący Komisji stałej ds. promocji MRM

Tomasz Mikołajczyk przedstawił plan działań opracowany na pierwszym spotkaniu owej komisji.
Podkreślił potrzebę stworzenia logotypu MRM oraz promowania w internecie.

Ad.5
Sprawozdanie z pierwszego spotkania Komisji stałej ds. aktywizacji młodzieży nie miało miejsca

z powodu nieobecności Przewodniczącego.

Ad.6
Przewodnicząca  Komisji  stałej  ds.  budżetu  obywatelskiego-Aleksandra  Kutyła  przystąpiła  do

omówienia  działań,  jakie  zamierzają  podjąć  członkowie  komisji  oraz  pomysłów,  które  padły  podczas
pierwszego  spotkania.  Poprosiła  także  o  przytoczenie  innych  propozycji  dotyczących  budżetu
obywatelskiego przez pozostałych radnych.

Ad.7
 W dalszej  części  posiedzenia głos zajął  przewodniczący  Komisji  stałej  ds.  rozwiązywania

problemów  młodzieży-Bartłomiej  Fryźlewicz.  Przedstawił  wizje  działań,  którymi  powinni  zająć  się
członkowie komisji. 



Ad.8
 W  kolejnym  punkcie  porządku  obrad  nastąpiło  głosowanie  dotyczące  przyjęcia

nieobecnych  na  II  Sesji  MRM  radnych  do  poszczególnych  komisji.  Karolina  Jędrol,  Kamil
Czyszczoń oraz Bartłomiej Fryźlewicz 13 głosami „za” przyjęci zostali do Komisji stałej 
ds.  aktywizacji  młodzieży,  natomiast  Maksym  Maruszczak  dzięki 13  głosom   „za”  został
członkiem Komisji Stałej ds. promocji MRM.

Ad.9
O godzinie 18.00 Przewodniczący Rady Filip Kot zamknął III Sesję Młodzieżowej Rady

Miasta Nowy Targ. 
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