
Protokół nr 5/2017
z V Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego MRM Filipa Kota programu pikniku inaugurującego 
realizację projektu obywatelskiego: "…Chodźcie na Turbacz…"- nowe szlaki rowerowobiegowe     
w Gorcach (Obidowa, Nowy Targ, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna).
5. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczącego MRM Tomasza Mikołajczyka wypracowanych 
propozycji walki z zanieczyszczeniem powietrza w Nowym Targu.
6. Szeroka dyskusja na temat metod walki z zanieczyszczeniem powietrza w Nowym Targu.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego MRM Filipa Kota propozycji zmian w statucie MRM, 
które zostaną przedłożone Przewodniczącemu Rady Miasta Nowy Targ oraz Burmistrzowi Nowego 
Targu.
8.  Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia, prezentacje. 
9. Zakończenie obrad.

Ad.1
Przewodniczący o godz.  17.00 otworzył  obrady V 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.  Zaproponował aby do porządku

obrad wprowadzić uchwały o wygaśnięciu mandatów 2 członków Rady. Rada w głosowaniu 13
głosów "za" przegłosowała zaproponowany  porządek Sesji.

Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Młodzieżowej Rady Miasta.
4. Przedstawienie przez  Przewodniczącego MRM Filipa Kota programu pikniku inaugurującego
realizację projektu obywatelskiego: "…Chodźcie na Turbacz…"- nowe szlaki rowerowobiegowe
w Gorcach (Obidowa, Nowy Targ, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna).
5.  Przedstawienie  przez  Wiceprzewodniczącego  MRM  Tomasza  Mikołajczyka  wypracowanych
propozycji walki z zanieczyszczeniem powietrza w Nowym Targu.
6. Szeroka dyskusja na temat metod walki z zanieczyszczeniem powietrza w Nowym Targu.
7. Przedstawienie przez Przewodniczącego MRM Filipa Kota propozycji zmian w statucie MRM,
które zostaną przedłożone Przewodniczącemu Rady Miasta Nowy Targ oraz Burmistrzowi Nowego
Targu.
8. Podjęcie Uchwały nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ.
9. Podjęcie Uchwały nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ.
10.  Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia, prezentacje. 
11. Zakończenie obrad.



Ad3
W kolejnym punkcie przyjęty został protokół z obrad IV Sesji MRM. 13 radnych oddało

głos "za".

Ad.4
W  kolejnym  punkcie  porządku obrad  Przewodniczący  MRM  Filip  Kot  przeszedł  do

przedstawienia programu pikniku zaplanowanego na 8.02.2017r. na Długiej Polanie inaugurującego
realizację projektu obywatelskiego: "…Chodźcie na Turbacz…"- nowe szlaki rowerowobiegowe w
Gorcach  (Obidowa,  Nowy  Targ,  Waksmund,  Ostrowsko,  Łopuszna).  MRM  w  ubiegłym  roku
podjęła  działania,  które  miały  pomóc  w realizacji  tego  projektu,  poprzez  promowanie  go  oraz
zbieranie głosów mieszkańców miasta.

Ad.5
 W  dalszej  części  posiedzenia  Wiceprzewodniczący  Tomasz  Mikołajczyk  przedstawił

propozycje  walki  z  zanieczyszczeniem powietrza  w Nowym Targu,  podkreślając  przy  tym,  jak
dużym problemem w naszym mieście  obecnie  jest  smog.  Zasugerował,  że  profilaktykę  należy
rozpocząć  przede  wszystkim  w  szkołach  poprzez  lekcje  i  wykłady  uświadamiające  dzieci
i młodzież o zagrożeniach wywołanych tym zjawiskiem. Pojawił się też pomysł powstania przy
udziale  MRM,  lokalnych  mediów  bądź  grup  amatorskich  krótkiego  filmu  o  tematyce
antysmogowej,  który  pokazywałby  m.in.  skutki,  jakie  mogą  nastąpić  w  przyszłości  w  wyniku
długotrwałego utrzymywania się  zanieczyszczenia powietrza.

Ad.6
Kontynuując temat ochrony powietrza Radni wdali się w dyskusję dotyczącą metod walki

z  zanieczyszczeniem  powietrza.  Zainteresowanie  tym  tematem  było  bardzo  duże,  padło  wiele
propozycji, takich jak:

• wyświetlanie na znajdującym się w rynku telebimie wskaźników poziomu zanieczyszczeń,
które byłyby na bieżąco uaktualniane;

• ulgi  bądź  czasowe  zwolnienia  z  odprowadzania  podatku  od  nieruchomości  dla
mieszkańców, którzy zdecydują się zainstalować ogrzewanie bardziej ekologiczne;

• budowa wieży antysmogowej;
• spotkania uświadamiające dla mieszkańców;
• akcje  o  tematyce  antysmogowej,  np.  sprzedaż  przez  samorządy szkolne  bądź  szkolnych

sklepikarzy maseczek antysmogowych w szkołach – charakter symboliczny, oddziaływające
na świadomość.

Ad.7
Przewodniczący  Filip  Kot  przedstawił  propozycje  zmian  w  statucie  MRM.  Głównym

powodem jest obecny zapis, który wskazuje na wygaśnięcie mandatu członka MRM w momencie
ukończenia przez niego szkoły średniej, co powodowałoby znaczne skrócenie kadencji niektórych
członków  i  niepotrzebną  rotację  jej  członków.  Radni  podzielili  opinię  Przewodniczącego
i jednogłośnie stwierdzili, że odpowiednim rozwiązaniem byłaby zmiana w statucie umożliwiająca
członkowi  Rady,  który  ukończył  szkołę  średnią  pełnienie  mandatu  do  końca  kadencji  Rady.
Zgodnie z zapisami Statutu MRM zmiany w Statucie można dokonać wyłącznie Uchwałą Rady
Miasta Nowy Targ dlatego konieczne jest wystapienie do Rady Miasta Nowy Targ z wnioskiem
zmian oraz uzasadnieniem. 

Ad.8 i 9
 W tej części posiedzenia Przewodniczący Rady Młodzieżowej odczytał  uzasadnienia do

uchwał o wygaśnięciu mandatu członka MRM Michała Garcarza oraz Daniela Pierzchały. Zgodnie
z  zapisami  w  rozdziale  4  Statutu  par.9  ust.1  i  ust.2  mandat  członka  Rady  wygasa  wskutek
nieusprawiedliwionej  nieobecności  na  trzech  kolejnych  Sesjach  Rady.  Uchwały  o  wygaśnięciu



mandatów  zostały  podjęte  jednogłośnie  (13  głosów  „za”).  Jednocześnie  Przewodniczący  Rady
poinformował zebranych, że w przypadku wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji obejmuje go
osoba, która w danym okręgu wyborczym uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w wyborach
do Rady Młodzieżowej.

Ad.9
W tym punkcie pojawiło się kilka propozycji. Głos zajęła Sekretarz MRM Łucja Maj, która

przedstawiła pomysł pomocy dla grupy mieszkańców, którzy starają się apelować do władz miasta
o wsparcie w projekcie powstania w Nowym Targu parku do street workoutu, który byłby dużą
atrakcją  i  ważnym  punktem  w  naszym  mieście.  Pojawiła  się  też  propozycja,  by  zainicjować
uczestnictwo  tej  grupy  wraz  z  członkami  Polskiego  Związku  Kalisteniki  i  Street  Workoutu,  z
którymi współpracują na Sesji  Rady Miasta Nowy Targ. Byłaby to możliwość zaprezentowania
projektu. 

Kolejnym poruszonym tematem były prelekcje w szkole, bądź przy okazji lokalnych imprez
dotyczące  zachowań  podczas  ataków terrorystycznych.  Podkreślono,  iż  jest  to  często  pomijana
kwestia, a bardzo znacząca biorąc pod uwagę obecną sytuację w Europie.

Ad.10
O godzinie 18.30 Przewodniczący Rady Filip Kot zamknął V Sesję Młodzieżowej Rady

Miasta Nowy Targ. 

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

             Łucja Maj                                                          Filip Kot


