
Protokół nr 2/2016
z II Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 12 maja 2016 r.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta.
4. Prezentacja Przewodniczącego dotycząca pierwszych planowanych działań MRM i stałych

jej działań.
5. Prezentacja Przewodniczącego dotycząca działań promocyjnych.
6. Prezentacja programu warszatatów dla MRM, które odbędą się w drugiej połowie maja.

Podjęcie uchwał w sprawach:
7. Powołania komisji stałej ds. promocji MRM.
8. Realizacji filmiku promującego MRM.
9. Powołania komisji stałej ds. akywizacji młodzieży nowotarskiej.
10. Powołania komisji stałej ds. budżetu obywatelskiego.
11. Powołania komisji stałej ds. rozwiązywania problemów młodzieży.

12. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia, prezentacje.
13. Zakończenie obrad.

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

zebranych na sali przedstwicieli Urzędu Miasta. Następnie, na podstawie listy obecności stwierdził,
że na sali obecnych jest 17 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 17 głosów "za"

przegłosowała powyższy porządek obrad.

Ad.3
W kolejnym punkcie przyjęty został protokół z obraz I Sesji MRM. 17 radnych oddało głos

"za".

Ad.4
 Przystępując do realizacji tego punktu Przewodniczący przedstawił plan przyszłych i

bieżacych działań MRM oraz zaproponował powstanie komisji stałej ds. promocji MRM,  komisji
stałej ds. akywizacji młodzieży nowotarskiej, komisji stałej ds. budżetu obywatelskiego,  komisji
stałej ds. rozwiązywania problemów młodzieży. Radni entuzjastycznie przyjęli owe pomysły i
okazali chęć współpracy.

Ad.5
Przechodząc do owego punktu Przewodniczący przedstawił wizje dotyczące promocji

MRM. Padła propozycja nakręcenia krótkiego filmu promującego MRM oraz prowadzenia strony
na portalu społecznościowym Facebook, gdzie publikowane będą informacje i fotorelacje z Sesji.

Ad.6
Przewodniczący przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad. Przybliżył radnym

program warsztatów, których poprowadzenie zaoferowało Stowarzyszenie Europe4Youth, zajmujące
się organizowaniem lekcji informacyjnych i warsztatów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych



w Małopolsce. Radni wyrazili chęć udziału, zatem przystąpiono do ustalenia terminu warsztatów.

 Przewodniczący ogłosił pięciominutowa przerwę, dając tym samym czas radnym na zastanowienie
się nad tym, w której z komisji chcieliby rozpocząć działania.

Ad.7
 W dalszej części posiedzenia dzięki 17 głosom "za" powołana została komisja stała ds.

promocji MRM. Jej członkowie będą współodpowiedzialni za przygotowanie filmiku promującego
MRM, będą wspólnie redagować stronę MRM na portalu społecznościowym Facebook, będą
odpowiedzialni za fotorelację z każdej Sesji oraz będą mieli możliwość pracy według własnych
propozycji. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie swojego członkostwa. Chęć wyrazili następujący
radni:

1. Tomasz Mikołajczyk
2. Łucja Maj
3. Konrad Chronowski
4. Kamila Niedośpiał
5. Dawid Fasiczka

Taki sład komisji został zaakceptowany 17 głosami "za". Następnie przystąpiono do wyboru
przewodniczącego komisji. Swoją kandydaturę zgłosił Tomasz Mikołajczyk otrzymując 3 głosy
"za". 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Ad.8
 Kolejny punkt porządku obrad to realizacja filmiku promującego MRM. We

wcześniejszych punktach obrad wspomniano jaką formę miałby on przybierać. Radni 17 głosami
"za" przegłosowali ten pomysł.

Ad.9
W tej częsci obrad jednogłośnie, czyli 17 głosami "za" powołano komisję stałą ds.

aktywizacji młodzieży nowotarskiej. Planowana komisja będzie miała spełniać swoje funkcje na
szerokim, nieograniczonym polu działania. W dużej mierze będzie sama określać swoje zadania.
Pierwszym proponowanym działaniem jest  integracja szkolnych wolontariatów pod koordynacją
komisji i całej MRM.Do działania w komisji zgłosiły się następujące osoby:

1. Aleksandra Kutyła
2. Filip Gacek
3. Łucja Maj
4. Angelika Walkosz
5. Konrad Chronowski
6. Tomasz Mikołajczyk
7. Jan Pacyga
8. Kamila Niedośpiał
9. Mateusz Gruchacz

Powyższy skład komisji otrzymał 17 głosów "za". Swoje kandydatury na przewodniczącego
komisji zgłosiłi Filip Gacek i Konrad Chronowski, otrzymali następującą ilość głosów:

LP. IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
1. KONRAD CHRONOWSKI 1 1 7
2. FILIP GACEK 6 1 2

.
W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego komisji objął Filip Gacek.

Ad.10



 W dalszej części obrad podobnie jak poprzednie, tak więc 17 głosami "za" powołana została
komisja stała ds. budżetu obywatelskiego. Komisja będzie miała za zadanie poprawnie ocenić
potrzeby mieszkańców miasta, zwłaszcza młodzieży i przygotować wybrany na tej podstawie
projekt do budżetów obywatelskich.W skład komisji weszli:

1. Aleksandra Kutyła
2. Patryk Myjak
3. Konrad Chronowski
4. Jan Pacyga
5. Filip Gacek
6. Jan Stanczak
7. Kamil Czyszczoń
8. Bartłomiej Batkiewicz

Pwyższy sład komisji został zaakceptowany 17 głosami "za". Następnie przystąpiono do wyboru
przewodniczącego komisji. Swoją kandydaturę zgłosili: Aleksandra Kutyła i Patryk Myjak.
Otrzymali następującą ilość głosów:

LP. IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
1. ALEKSANDRA KUTYŁA 5 1 2
2. PATRYK MYJAK 3 1 4

W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego komisji objęła Aleksandra Kutyła.

Ad.11
 Przystepując do dalszej części posiedzenia dzięki 17 głosom "za" powołana została komisja

stała ds. rozwiązywania problemów młodzieży. Zadaniem komisji będzie rozwiązywanie
zgłaszanych problemów do MRM, poprzez prezentowanie ich na posiedzeniach komisji i na
samych sesjach Rady, poprzez ich analizę oraz ocenę. W szczególnych przypadkach poprzez
przygotowanie uchwały w sprawie danego problemu. W skład komisji weszli:

1. Jan Stanczak
2. Bartłomiej Batkiewicz
3. Patryk Myjak
4. Filip Gacek
5. Bartłomiej Fryźlewicz
6. Jan Pacyga
7. Maksymilian Maruszczak
8. Tomasz Mikołajczyk
9. Mateusz Gruchacz
10. Konrad Chronowski

Skład ten otrzymał 17 głosów "za", zatem rozpoczęło się głosowanie na przewodniczącego komisji.
Kandydowali: Bartłomiej Batkiewicz, Jan Pacyga i Bartłomiej Fryźlewicz.
W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

LP IMIĘ I NAZWISKO ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
1. BARTŁOMIEJ BATKIEWICZ 3 4 3
2. JAN PACYGA 3 4 3
3. BARTŁOMIEJ FRYŹLEWICZ 6 0 4

W wyniku głosowania funkcję przewodniczącego komisji objął Bartłomiej Fryźlewicz.

Ad.12
W tym punkcie Przewodniczący udzielił radnym podstwowych informacji na temat



działania powołanych komisji. Żaden z obecnych radnych nie wyraził chęci zabrania głosu.

Ad.13
O godzinie 18.00 Przewodniczący Rady Filip Kot zamknął II Sesję Młodzieżowej Rady

Miasta Nowy Targ.

Sekretarz Młodzieżowej Rady                          Przewodniczący Młodzieżowej Rady
      Miasta Nowy Targ                                              Miasta Nowy Targ

             Łucja Maj                                                          Filip Kot


