PROTOKÓŁ Z OBRAD
III SESJI MLODZIEŻOWEJ RADY GMINY BOGORIA
20 lutego 2021 r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1012 i zakończyła się o godz. 1152. W sesji na ogólną liczbę
12 radnych uczestniczyło 11 radnych, zatem rada jest władna do podejmowania uchwał.
Lista obecności na sesji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji brali
udział:
1. Marcin Adamczyk – Wójt Gminy
Ad. 1
Przewodnicząca obrad Aleksandr Mazur dokonała otwarcia II Sesji Młodzieżowej Rady
Gminy. Przywitała wszystkich radnych oraz kadrę zarządzającą Gminy Bogoria.
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o działalności rady w okresie między sesjami.
4. Przedstawienie wniosków ze spotkań roboczych i zatwierdzenie ich do realizacji.
5. Debata nad sytuacją wewnętrzną i aktywnością Radnych w I roku kadencji.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie sesji.
W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad:
ZA opowiedziało się 11 radnych, PRZECIW 0 radnych, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 radnych.
Ad. 3
Pracownik do spraw obsługi Młodzieżowej Rady Gminy przedstawił informację o działalności
rady w okresie między sesjami:
II Sesja rady odbyła się 8 października 2020 r., gdzie ogłoszony został konkurs na projekt
graficzny logo Młodzieżowej Rady Gminy. Konkurs miał trwać do 15 listopada, ale
ostatecznie termin został przedłużony do 31 grudnia.
23 grudnia 2020 r. wspólnie z Wójtem Marcinem Adamczykiem przygotowaliśmy nagranie
życzeń świąteczno-noworocznych skierowanych do mieszkańców gminy Bogoria.
W styczniu rozstrzygnięty został konkurs na projekt logo. Na konkurs wpłynęło 6 prac
i radni dokonali wyboru w formie głosowania. Najwięcej głosów uzyskał projekt wykonany
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przez Kacpra Kaczmarskiego ze Staszowa, który otrzymał główną nagrodę słuchawki
bezprzewodowe.
13 stycznia odbyła się spotkanie w formie wideokonferencji, na którym zostały omówione
sprawy bieżące oraz pomysły na przyszłą działalność rady. Spotkanie odbyło się
w okrojonym składzie, wobec czego zdecydowano, żeby w lutym odbyć kolejne spotkanie.
Kolejne spotkanie odbyło się 8 lutego, na którym zostały zgłoszone m. in. wnioski
o zorganizowanie przeglądu piosenki oraz organizacji wystawy prac w formie plakatów
nawiązujących do dnia ziemi. Po raz kolejny wobec małej frekwencji radni zdecydowali, że
należy przeprowadzić dyskusję na temat aktywności radnych i podjąć kroki w celu
zaktywizowania większej ilości osób, tak by działalność rady dawała wymierne efekty.
Ad. 4.
Przyjęcie wniosków ze spotkań roboczych:
Przewodnicząca przedstawiła wnioski sformułowane podczas spotkań roboczych:
Zgłoszone zostały m. in. pomysły zorganizowania przeglądu piosenki pod nazwą „Wiosna
2021” dla dzieci i młodzieży oraz organizacji wystawy prac związanych z DNIEM ZIEMI.
W dyskusji głos zabrało 5 radnych: Aleksandra Mazur, Izabela Pruś, Gabriela Łoch, Kacper
Raban, Jakub Kuchniak.
Przedstawione zostały regulaminy obydwu wydarzeń.
Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków:
ZA opowiedziało się 11 radnych, PRZECIW 0 radnych, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Radnych. Wnioski
zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5.
W dyskusji głos zabrało 9 radnych: Kacper Raban, Julia Żółciak, Jakub Kuchniak, Kacper
Raban, Aleksandra Mazur, Gabriela Łoch, Julia Ciach, Zofia Nowicka, Izabela Pruś.
Radni ocenili swoją działalność w pierwszym roku działalności. Radna Julia Ciach zgłosiła chęć
wystąpienia z rady, jednak po przeprowadzonej dyskusji radni stwierdzili, że wszystkim
trzeba dać szanse na przemyślenie swoich decyzji.
Ad. 6.
W dyskusji głos zabrało 6 radnych: Aleksandra Mazur, Kacper Raban, Izabela Pruś, Gabriela
Łoch, Jakub Kuchniak, Mikołaj Maj.
W dyskusji poruszono następujące tematy:
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1. Prowadzenia fanpage’a MRG na facebooku i stworzenia tzw. kartki z kalendarza;
- do realizacji tego zadnia zgłosili się radni: Jakub Kuchniak, Zofia Nowicka, Mikołaj Maj;
2. Zorganizowania gry terenowej związanej z jakimś ważnym wydarzeniem historycznym;
3. Przesunięcia hydrantu zlokalizowanego na ul. Reymonta w Bogorii;
4. Stworzenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 757 w miejscowości
Zimnowoda.
Ad. 7.
Po zakończeniu dyskusji wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zakończyła
obrady III Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria.

Protokół sporządził:
Mateusz Zybała

Przewodniczący obrad:
Aleksandra Mazur
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