PROTOKÓŁ Z OBRAD
II SESJI MLODZIEŻOWEJ RADY GMINY BOGORIA
8 października 2020 r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1007 i zakończyła się o godz. 1122. W sesji na ogólną liczbę
12 radnych uczestniczyło 7 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
2. Dorota Kruszec-Nowińska – Sekretarz Gminy
Ad. 1
Przewodniczący obrad Jakub Kuchniak dokonał otwarcia II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy.
Przywitał wszystkich radnych oraz kadrę zarządzającą Gminy Bogoria.
Ad. 2
Przewodniczący przedstawił porządek obrad II 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 Ogłoszenia konkursu i zatwierdzenia regulaminu konkursu na projekt graficzny logo
Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria;
 Powołania komisji do oceny prac w konkursie na projekt graficzny logo Młodzieżowej
Rady Gminy Bogoria;
 Powołania zespołu problemowego ds. opracowania zmian statutu Młodzieżowej Rady
Gminy Bogoria.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie sesji.
W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad:
ZA opowiedziało się 7 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:
I Sesja rady odbyła się 3 marca, tuż przed wybuchem pandemii Covid-19, która
spowodowała ograniczenia w działaniach, gdyż do końca roku szkolnego 2019/2020 szkoły
były zamknięte dla uczniów, dzięki czemu trudniejszy był wzajemny kontakt radnych.

1

Od 10 lutego trwał nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
II kadencji. Z powodu trwającej pandemii termin naboru był przedłużany i ostatecznie
został wyznaczony na 15 maja. Młodzieżową Radę Gminy Bogoria w sejmiku
młodzieżowym reprezentuje radna Izabela Pruś. Do tej pory odbyło się trzy sesje sejmiku.
Nasza przedstawicielka będzie uczestniczyć w pracach komisji kultury i sportu oraz
współpracy zagranicznej.
7 sierpnia w Urzędzie Gminy odbyło się robocze spotkanie. Naszym gościem była Julia
Pająk, Przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku I Kadencji oraz radna II Kadencji. Spotkanie
było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z działalnością
młodzieżowych rad. Nie zabrakło ćwiczeń aktywizujących i wspólnej zabawy oraz
pomysłów na przyszłe działania. Dziękujemy Julii za wizytę i mamy nadzieję, że dzięki
takim spotkaniom uda się w naszej gminie rozwijać współpracę międzypokoleniową,
a dobre wzorce działania będą owocować wieloma pożytecznymi działaniami
podejmowanymi przez młodzież.
11 sierpnia uruchomiony został Młodzieżowej Rady Gminy fanpage na facebooku.
Będziemy w nim publikować wszystkie ważne informację związane z działalnością rady
oraz inne ważne newsy związane z mlodzieżą.
20 sierpnia w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” w Staszowie odbyło się
ognisko integracyjne dla młodzieży. Wspólnie z Wójtem Marcinem Adamczykiem,
Burmistrzem Staszowa Leszkiem Kopciem oraz staszowską młodzieżą z grupy BE SMART,
START YOUNG! rozmawialiśmy o działalności młodzieżowych rad oraz o pomyśle
powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Staszów.

Ad. 4.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Pracownik ds. obsługi MRG przedstawił projekt Uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu
i zatwierdzenia regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Młodzieżowej Rady Gminy
Bogoria.
Podczas dyskusji and projektem zgłoszono wniosek by zmienić w Załączniku nr 1 do
przedmiotowej uchwały w § 13 Regulaminu termin z 31 października 2020 r. na 15 listopada
2020 r.
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały:
ZA opowiedziało się 7 radnych, PRZECIW 0 radnych, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Radnych. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
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b) Pracownik ds. obsługi MRG przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania komisji do
oceny prac w konkursie na projekt graficzny logo Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria.
W dyskusji zgłoszono kandydatury 7 radnych uczestniczących w sesji: Jakub Kuchniak, Julia
Żółćiak, Krystian Jezierski, Julia Ciach, Zofia Nowicka, Gabriela Łoch, Kacper Raban.
Wójt Gminy Marcin Adamczyk stwierdził w dyskusji, że skład komisji może zostać poszerzony
jeżeli radni nie obecni na sesji wyrażą chęć uczestnictwa w pracach komisji. W tym celu
konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej jeszcze przed ogłoszeniem wyników
konkursu.
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały:
ZA opowiedziało się 7 radnych, PRZECIW 0 radnych, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Radnych. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
c) Pracownik ds. obsługi MRG przedstawił projekt Uchwały w sprawie powołania zespołu
problemowego ds. opracowania zmian statutu Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria.
W dyskusji zgłoszono kandydatury 3 radnych obecnych na sesji: Julia Żółciak, Jakub Kuchniak,
Krystian Jezierski.
Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały:
ZA opowiedziało się 7 radnych, PRZECIW 0 radnych, WSTRZYMAŁO SIĘ 0 Radnych. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 5.
W dyskusji głos zabrało 3 radnych: Kacper Raban, Julia Żółciak, Jakub Kuchniak. Zgłoszone
zostały następujące wnioski:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zakup wyposażenia dla klasy mundurowej z ZPO w Bogorii.
Nagrody w konkursie na logo MRG.
Pomysłu budowy parku linowego.
Poprawy stanu dróg i chodników.
Poprawy stanu placów zabaw przy ZPO w Bogorii i nad zalewem Buczyna w Bogorii.
Większa dostępność obiektów sportowych na terenie gminy.
Poprawa stanu wiat przystankowych.
Budowy składziku na sprzęt sportowy obok boiska sportowego przy ZPO w Bogorii.

Wójt Gminy Marcin Adamczyk odniósł się do wszystkich wniosków przedstawiając
możliwości ich realizacji. Poprosił także radnych by wszelkie sugestie były zgłaszane na
bieżąco, by rozważyć ich zasadność tak by mogły zostać uwzględnione w planach
budżetowych gminy i jednostek podległych.
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Ad. 6.
Po zakończeniu dyskusji wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zakończył
obrady II Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria.

Protokół sporządził:
Mateusz Zybała

Przewodniczący obrad:
Jakub Kuchniak
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