
Protokół  z  II posiedzenia  Młodzieżowej  Rady  Miasta  II  kadencji  odbytego  

w  dniu  8  maja  2014  r. 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 10.00. 

 

Obecni wg załączonej listy obecności. 

 

Ad – 1 

 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji otworzyła Przewodnicząca Młodzieżowej 

Rady Miasta Przemyśla II kadencji Marta Sikora, która powitała członków Młodzieżowej Rady 

oraz inne osoby obecne na zebraniu. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji 

uczestniczy 16 z 20 członków Młodzieżowej Rady.   

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie obrad drugiej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji przez 

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji; wystąpienia gości. 

2. Złożenie ślubowania przez członków nieobecnych na pierwszym posiedzeniu oraz wręczenie im 

zaświadczeń o wyborze. 

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

4. Wybór trzeciego Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji.  

5. Propozycja powołania Zespołów Problemowych: 

1) ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej, 

2) ds. Organizacji projektu „Z kulturą na co dzień”, 

3) ds. Organizacji projektu „Człowiek taki jak ty”, 

4) ds. Promocji Młodzeieżowej Rady Miasta Przemyśl, 

5) ds. Sportu i Turystyki, 

6) ds. Ekologii i Infrastruktury. 

6. Propozycja zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla. 

7. Wolne głosy i wnioski. 

8. Zakończenie obrad.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad – 2 

  Złożenie ślubowania przez członków nieobecnych na pierwszym posiedzeniu oraz 

wręczenie im zaświadczeń o wyborze.   

 

Prowadząca obrady Marta Sikora przypomniała, iż przed przystąpieniem do wykonywania 

mandatu radni składają ślubowanie, które będzie przebiegało w następujący sposób: po odczytaniu 

roty ślubowania, radni, wywołani z listy w kolejności alfabetycznej, w pozycji stojącej, będą 

wypowiadali słowo „ślubuję”, ewentualnie z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.  



Następnie odczytała słowa ślubowania „Ślubuję uroczyście jako Członek Rady pracować dla dobra  

i pomyślności młodzieży Miasta Przemyśla, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesem 

młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować wyborców oraz nie szczędzić sił dla wykonywania 

zadań Rady”, a radni złożyli ślubowanie. 

 

Radny Miasta Przemyśla Jan Bartmiński wręczył zaświadczenia następującym członkom 

Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji: 

 

1) Anastazja Ficak 

 

Ad – 3 

  Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

 

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: Katarzynę Łabędzką, Joannę Mazurkiewicz i Katarzynę 

Kraskę.   

Typowane osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.  

Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty 16 głosami za. Po krótkiej przerwie komisja wybrała ze 

swojego grona przewodniczącą, którą została Joanna Mazurkiewicz .  

 

Ad - 4 

  Wybór trzeciego Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II 

kadencji.   

 

Przewodnicząca obrad Marta Sikora poprosiła o zgłaszanie kandydatów na trzeciego Zastępcę 

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady.  

Na Zastępcę Przewodniczącego Młodzieżowej Rady zostali zgłoszeni: Marta Kikiela i Beata 

Pazowska.  

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Joanna Mazurkiewicz poinformowała, że wybór 

trzeciego Zastępcy Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym. Można postawić znak x 

przy jednym wybranym nazwisku. Postawienie znaku x przy większej ilości nazwisk lub brak 

wyboru skutkuje tym, że głos jest nieważny. Następnie członkowie Młodzieżowej Rady byli 

wywoływani w porządku alfabetycznym i otrzymywali karty do głosowania.  

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Joanna Mazurkiewicz odczytała protokół w sprawie 

wyboru trzeciego Zastępcy Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji, 

który stanowi załącznik do protokołu.  

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Marta Kikiela – 11; Beata Pazowska - 5.  

Na trzeciego Zastępcę Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta została wybrana:  

Marta Kikiela(uchwała nr 4).  

 

Ad – 5 

  Propozycja powołania Zespołów Problemowych. 

Przewodnicząca obrad Marta Sikora poprosiła o zabranie głosu  Sekretarza Młodzieżowej Rady, 

aby przedstawił propozycje Zespołów Problemowych:  

  

  1) ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej: organizacja, jak i wspomaganie już istniejących 

akcji charytatywnych; przygotowywanie Programu Wolontariatu na najbliższe lata w Przemyślu; 

uświadamienie młodzieży czym jest wolontariat oraz zachęcenie do działania; spis instytucji, które 

potrzebują wolontariuszy itp. 

   



  2) ds. Organizacji projektu „Z kulturą na co dzień”: szerzenie wśród młodzieży dobrych 

manier i podstaw Savoir vivre; warsztaty tematyczne np.: „Jak zachować się w restauracji ?”, „Kto 

pierwszy podaje rękę ?” itp. 

 

  3) ds. Organizacji projektu „Człowiek taki jak ty !”: organizacja wykładów oraz 

warsztatów o kulturze przemyskich i polskich mniejszości narodowych; organizacja konkursów 

związanych z tą tematyką itp. 

 

  4) ds. Promocji Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla: kreowanie pozytywnego 

wizerunku MRMP; promowanie osiągnięć i przedsięwzięć MRMP; współpraca z Młodzieżowymi 

Radami innych miast; współpraca z Samorządami Uczniowskimi i organizacja spotkań w 

przemyskich szkołach; aranżowanie spotkań z osobami publicznymi; współpraca z Radą Miejską w 

Przemyślu; organizacja konkursów plastycznych, tematycznych, historycznych; organizacja 

szkoleń. 

 

  5) ds. Sportu i Turystyki: organizacja Międzyszkolnego Dnia Sportu itp. 

 

  6) ds. Ekologii i Infrastruktury: koordynacja i składanie projektów w sprawie rozwoju 

przemyskiej infrastruktury rowerowej; nawiązanie współpracy z przemyskimi stowarzyszeniami 

propagującymi ekologię; promocja postaw ekologicznych w szkołach- zbiórki makulatury, 

plastikowych nakrętek, baterii na cele charytatywne itp. 

 

Po zaprezentowaniu wszystkich komisji, Młodzieżowi Radni zapisali się do poszczególnych z 

nich w następujących składach:  

   

  1) ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej: 

 

   - Badecki Maciej 

   - Kowalska Aniela 

   - Pazowska Beata 

   - Sikora Marta 

   - Kornecka Aleksandra 

 

  2) ds. Organizacji projektu „Z kulturą na co dzień”:  

 

  3) ds. Organizacji projektu „Człowiek taki jak ty !”: 

 

   - Mazurkiewicz Joanna 

   - Kraska Katarzyna 

   - Kowalska Aniela 

   - Figlarska Kaja 

   - Ficak Anastazja 

 

  4) ds. Promocji Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla: 

 

   - Łabędzka Katarzyna 

   - Sikora Marta 

   - Kikiela Marta 

   - Tomaka Grzegorz 

   - Zabawski Jakub 

   - Figlarska Kaja 

   - Kraska Katarzyna 



  5) ds. Sportu i Turystyki: 

 

   - Łakomski Paweł 

   - Zabawski Jakub 

   - Kikiela Marta 

   - Tomaka Grzegorz 

 

  6) ds. Ekologii i Infrastruktury: - 

 

Ad – 6  

  Propozycja zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla. 

 

Przewodnicząca obrad Marta Sikora poprosiła o zabranie głosu przez Zastępcę Młodzieżowej 

Rady Aleksandrę Kornecką, która odczytała treść § 20 ust. 1 Statutu i zaproponowała jego zmianę. 

 

Propozycja dotyczyła zmiany brzmienia § 20 ust. 1 Statutu poprzez wykreślenie części zdania: „(...) 

zakończeniem nauki w szkole lub zespole szkół, w którym członek Rady uzyskał mandat (...)”. 

 

Wniosek Rady o zmianę Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla został poddany pod 

głosowanie i jednomyślnie wszyscy Radni głosowali za przyjęciem tej propozycji. 
 

 

Ad – 7 

  Wolne głosy i wnioski. 

 

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Grzegorz Tomaka przedstawia pomysł stworzenia strony 

internetowej, która dostarczałaby informację o działaniach i wszelkich projektach MRMP. 

 

Propozycja Radnej Katarzyny Kraski o przyłączenie się MRMP do kampanii „HEJT STOP”, 

której celem jest walka z rasizmem, wszechobecną homofobią oraz  każdą formą nienawiści 

pojawiającą się na murach polskich budynków. 

 

Ad – 8 

  Zakończenie obrad. 

 

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca obrad Marta Sikora zamknęła 

II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla II kadencji.   

 

Obrady zakończyły się o godz. 12.30. 

 

Prot. Grzegorz Tomaka 

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 

w Przemyślu  

 

 

                       Marta Sikora  

   

 

 


