
Protokół nr 4/2016
z IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 17 października 2016 r.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji stałej ds. budżetu obywatelskiego z drugiego i trzeciego 
spotkania jej członków.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego MRM Filipa Kota projektu „Wykonanie toru skimboardowego do
ślizgania po cienkiej warstwie wody na deskach do tego przeznaczonych” złożonego do budżetu 
obywatelskiego.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego MRM Filipa Kota trybu i zasad głosowania w budżecie 
obywatelskim.
7. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego MRM Tomasza Mikołajczyka zasad konkursu „Local 
Guides Chalenge 2016”

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

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

zebranych  na  sali  przedstawicieli  Urzędu  Miasta.  Następnie,  na  podstawie  listy  obecności
stwierdził,  że  na  sali  obecnych  jest  11  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 11 głosów "za"

przegłosowała powyższy porządek obrad.

Ad.3
W kolejnym punkcie przyjęty został protokół z obrad III Sesji MRM. 11 radnych oddało

głos "za".

Ad.4
Przewodnicząca  Komisji  stałej  ds.  budżetu  obywatelskiego-Aleksandra  Kutyła  przystąpiła  do

omówienia przebiegu drugiego i trzeciego spotkania jej członków. Głowym tematem był projekt złożony
przez MRM do budżetu obywatelskiego.

Ad.5
 Przystępując  do  realizacji  tego  punktu  Przewodniczący  MRM  Filip  Kot  przedstawił  projekt

„Wykonanie  toru  skimboardowego  do  ślizgania  po  cienkiej  warstwie  wody  na  deskach  do  tego
przeznaczonych” złożonego do budżetu obywatelskiego. Zebrani podzielili się opiniami i uwagami na temat
projektu. Radni wyrazili chęć promowania go.

Ad.6
 W dalszej części posiedzenia Przewodniczący MRM Filip Kot omówił zasady głosowania

w budżecie obywatelskim. Poprosił też zebranych radnych, aby wzięli udział w głosowaniu oraz
zachęcali do aktywności w tym zakresie osoby w swoim otoczeniu oraz znajomych w mediach
społecznościowych. 



Ad.7
 W kolejnym punkcie  porządku obrad  Wiceprzewodniczący MRM Tomasz  Mikołajczyk

przedstawił zasady konkursu „Local Guides Chalenge 2016”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem
ze strony radnych.

Ad.8
Nikt sposród zebranych nie wyraził chęci zabrania dodatkowo głosu, zatem posiedzenie dobiegło

końca.

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

Miasta Nowy Targ. 
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