
Protokół nr II/2017  z sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu7 lutego 2017 r.  Stan ewidencyjny – 11 radnych. Obecnych – 10 radnych (nieobecny radny: Paweł Lepich). Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Czas trwania obrad: od godz. 1500 do 1630. Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.4. Podjęcie uchwał:a) w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  KulturyMłodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,b) w  sprawie  powołania  i  ustalenia  składu  osobowego  Komisji  SportuMłodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach,c) w sprawie przystąpienia do projektu “Damy Radę! Mamy Radę!”.5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.6. Wolne wnioski i informacje.7. Zakończenie obrad sesji.  



Ad 1.Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Dżesika Sazońska dokonała otwarcia II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Ad 2.Przewodnicząca  MRM zarządziła  głosowanie  nad przyjęciem zaproponowanego  porządkuobrad.Wyniki głosowania: 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących.Ad 3.Przewodnicząca MRM odczytała Protokół nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej z dnia 8 listopada 2016 i zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem.  Wyniki głosowania:10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących,Ad 4. Przewodnicząca MRM przedstawiła Radzie projekty uchwał. a) Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Kultury Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.Wyniki głosowania nad przyjęciem uchwały: 10 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymującychb) Projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego KomisjiSportu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.Wyniki głosowania nad przyjęciem uchwały:                                                                     10 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymujących



c) Projekt  uchwały w sprawie  przystąpienia  do projektu  “Damy Radę!  MamyRadę!”.Wyniki głosowania nad przyjęciem uchwały: 10 głosów za 0 głosów przeciw 0 głosów wstrzymującychAd 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej MRM z działalności międzysesyjnej.Ad 6. Wolne wnioski i informacje.1. Radna  Natalia  Koptoń  przedstawiła  wyniki  ankiety  przeprowadzonej  w  ZSZdzieszowice dot. potrzeb młodzieży. 2. Radni przedstawili prośby i pomysły dotyczące potrzeb młodzieży: a) Altanka w Rozwadzy, której budowa nie została ukończona. PrzewodniczącyRady Miejskiej  Edward Paciorek odpowiedział,  że altanka nie może zostaćukończona, gdyż nie pozwala na to fundusz sołecki b) Niewystarczająca liczba autobusów dowożących uczniów do szkół. Zaproponowano dodatkowe 4 autobusy dowożące do szkół. c) Godziny,  w  których  otwarta  jest  świetlica  w  Rozwadzy,  uniemożliwiająmłodzieży korzystanie z obiektu.  d) Rozbudowa  parku  miejskiego,  dodanie  nowych  obiektów  rekreacyjnych,rozbudowa skate parku. Odpowiedzią władz gminy było stwierdzenie, że jest to możliwe, jeżeli będziena to odpowiedni fundusz. e) Koncert  charytatywny,  który miałby odbyć się  w naszym mieście.  Zebranepieniądze przeznaczono by na szczytny cel. Władze gminy zaaprobowały pomysł,  ale  zastrzegły,  że kwestia  organizacjiwystępów artystycznych leży w gestii MRM. f) Koncert, festyn na zakończenie roku szkolnego w naszych szkołach. Jak w podpunkcie e).  g) Kino objazdowe.



Jest  to  możliwe  pod  warunkiem  przeprowadzenia  skutecznej  akcjireklamacyjnej  takiego  wydarzenia.  Kino  objazdowe  musi  przyciągnąćmieszkańców gminy. W przeciwnym wypadku — przyniesie gminie straty. h) Street Workout oraz inne obiekty rekreacyjne w Oleszce. 3. Burmistrz Zdzieszowic Sybilla Zimmerman i Przewodniczący Rady Miejskiej EdwardPaciorek złożyli gratulacje radnym Joannie Hryczyńskiej i Kacprowi Mackiewiczowiza ich przyjęcie do Młodzieżowego Forum Województwa Opolskiego. Ad 7. Przewodnicząca MRM Dżesika Sazońska zakończyła obrady II Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. 
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