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PROTOKÓŁ Nr I.2016 

 sesji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

 

Dnia 21 marca 2016 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym, odbyła się I sesja  

I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. 

 

Część nieoficjalna: 

---------------------- 

Ad 1  

1) Wprowadzenia dokonała p. Aleksandra Matusz- Sekretarz Gminy, która zarządzeniem 

Wójta Gminy wyznaczona została  koordynatorem do spraw współpracy pomiędzy 

Młodzieżową Radą Gminy Suchy Dąb a organami gminy.  

p. A. Matusz – pogratulowała wszystkim radnym wyboru, w skrócie przedstawiła zapisy 

statutu MRG, każdy z radnych MRG otrzymał teczkę z tekstem statutu i projektami 

podejmowanych uchwał. 

 

2) Następnie głos zabrała p. Wójt B. Kamińska – przywitała wszystkich zebranych na I sesji 

MRG, radnych, i zaproszonych gości. Pogratulowała radnym wyników wyborów.                              

To historyczna chwila po raz pierwszy w naszej Gminie odbywa się sesja MRG i to  

w pierwszy dzień wiosny. Nie stresujcie się, nie bójcie się – ja wiem, że wystąpienia 

publiczne stresują – wszystkiego się nauczycie ja w waszym wieku tez wszystkiego się 

uczyłam, nawet teraz piastując stanowisko Wójta również się stresuję. Życzę owocnej 

współpracy.  

 

3) Następnie głos zabrał p. Przew. Rady Gminy J. Heś – pogratulował radnym wyboru, 

powiedział, że osoba, która ustalała termin dzisiejszej sesji zrobiła to specjalnie w dzień 

„wagarowicza”. Bycie  radnym to zaszczyt jak wspomniała p. Sekretarz, być może                         

w przyszłości niektórzy z was zostaną radnymi Rady Gminy i zastąpicie nas.  Chciałbym 

podziękować wszystkim, którzy współtworzyli MRG p. Tomkowi, p. Przemkowi, dyrektorom 

szkół, p. Sekretarz. Życzę owocnych obrad. 

 

Część oficjalna: 

-------------------- 

 

Ad  2  Otwarcie sesji 

 

1)  ustalenie kworum – obecnych na posiedzeniu 14 radnych wg załączonej listy obecności – 

1 osoba nie obecna Dziedzic Martyna. 

 

Najstarsza wiekiem radna Weronika Kasińska otworzyła sesję.  

 

Otwieram I Sesję Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb.  

 

Witam wszystkich zebranych: 

p. Wójt, p. Przew. Rady, Dyr. Szkół, Radnych Rady Gminy Suchy Dąb i wszystkich 

obecnych na tej sali. 

 

Nazywam się Weronika Kasińska jestem uczennicą kl. III Gimnazjum w Suchym Dębie.     

Jako najstarsza wiekiem radna mam zaszczyt prowadzić I Sesję Młodzieżowej Rady Gminy 

do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. 
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Witam przede wszystkim bardzo serdecznie wszystkich radnych wybranych na I kadencję  

Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb w dniu 29 lutego 2016 r. 

Gratuluję wszystkim wybranym radnym wyniku wyborów.  

Życzę sobie i wszystkim radnym owocnej współpracy dla dobra i rozwoju naszej Gminy. 

Pierwszą sesję uważam za otwartą.   

 

2) Przedstawiam porządek obrad I Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb po dokonaniu 

niewielkich korekt 

 

Porządek obrad: 

 

1. Sprawy statutowe: 

    1) zapoznanie radnych ze statutem MRG- koordynator do spraw współpracy pomiędzy  

        MRG  a organami Gminy – A. Matusz,    

    2) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Suchy Dąb – J. Heś, 

    3) wystąpienie Wójta Gminy Suchy Dąb – B. Kamińskiej. 

2. Otwarcie sesji, 

    1) ustalenie kworum, 

    2) zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Złożenie uroczystego ślubowania przez nowo wybranych radnych MRG. 

4. Przedstawienie radnych (krótka prezentacja). 

5. Podjecie uchwał w sprawie: 

        1) Wyboru Komisji Skrutacyjnej, 

        2) Wyboru Przewodniczącego, 

        3) Wyboru Wiceprzewodniczącego, 

        4) Wyboru Sekretarza. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji.                                                                       

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. 

W głosowaniu brało udział 14 radnych. 

Wynik głosowania: 14 głosów – „za”. 

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad bez zastrzeżeń. 

 

Ad 3 Ślubowanie radnych 

 

Przewodnicząca obrad zapoznała radnych ze sposobem złożenia ślubowania.  

 

Zgodnie z treścią § 18 ust 1 Statutu – przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni 

składają ślubowanie. 

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają 

i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi 

dopomóż Bóg” 

 

Następnie Przewodnicząca obrad odczytała treść roty ślubowania:  

 

„Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zawsze zgodnie z prawem oraz  

w interesie młodzieży”. 
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Wywołani kolejno radni złożyli ślubowanie. 

 

Ad 4  Prezentacja radnych 

 

Każdy z radnych zaprezentował w kilku słowach swoja osobę. 

 

Ad 5  Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1) powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem 

Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy 

 

Przewodnicząca obrad poprosiła o zgłaszanie kandydatów do składu komisji skrutacyjnej. 

 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono trzy osoby: 

Karolinę Rzepecką, Michała Zabadałę, Kacpra Bielewicz – zgłoszeni kandydaci wyrazili 

zgodę na kandydowanie. Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Komisja wybrała Karolinę 

Rzepecką. 

 

Młodzieżowa Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym – 14 głosami „za” 

– podjęła uchwałę Nr I.1.2016 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia głosowania nad wyborem Prezydium Młodzieżowej Rady Gminy. 

 

Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Komisja wybrała Karolinę Rzepecką. 

 

2) wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

 

Na Przewodniczącego MRG zgłoszono sześciu kandydatów: 

Dubiella Tomasz, Heinrich Patrycja, Kasińska Weronika, Kołsut Marcel, Pawłowicz Jan, 

Solis Jakub – zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i krótko zaprezentowali 

swoja kandydaturę. 

 

Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 

Odbyło się głosowanie tajne, w wyniku którego zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą 

ilość głosów: Dubiella Tomasz- 2 głosy, Heinrich Patrycja- 8 głosów, Kasińska Weronika- 2 

głosy, Kołsut Marcel – 1 głos, Pawłowicz Jan- 0 głosów, Solis Jakub – 0 głosów. 

 

W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

wybrana została radna Patrycja Heinrich. 

 

Przewodnicząca obrad Weronika Kasińska odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb.   

 

Młodzieżowa Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym  – 14 głosami „za” 

– podjęła uchwałę Nr I.2.2016 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb na I kadencję. 

 

Przekazanie przewodniczenia obradom nowo wybranej Przewodniczącej Młodzieżowej Rady 

Gminy Suchy Dąb – Patrycji Heinrich. 

 

Patrycja Heinrich przejęła prowadzenie dalszej części obrad MRG. 
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Podziękowała swoim koleżankom i kolegom za zaufanie i wybór jej na Przewodniczącą 

MRG. 

 

3) wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

 

Na Wiceprzewodniczącego MRG zgłoszono siedmiu kandydatów: 

Dubiella Tomasz, Kasińska Weronika , Kołsut Marcel, Nazimek Marcelina, Krygier Dawid, 

Pawłowicz Jan, Solis Jakub - zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i krótko 

zaprezentowali swoja kandydaturę. 

 

Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 

Odbyło się głosowanie tajne, w wyniku którego zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą 

ilość głosów: Dubiella Tomasz – 4 głosy, Kasińska Weronika – 1 głos, Kołsut Marcel – 0 

głosów, Nazimek Marcelina – 3 głosy , Krygier Dawid – 0 głosów, Pawłowicz Jan – 4 głosy, 

Solis Jakub – 2 głosy. 

 

Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Przewodnicząca Komisji Karolinę 

Rzepecką okazało się, że dwóch kandydatów: Dubiella Tomasz i Pawłowicz Jan otrzymali 

taką samą ilość głosów - po 4 głosy.  

 

Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Odbyło się ponowne 

tajne głosowanie, w wyniku którego zgłoszeni kandydaci otrzymali  następującą ilość głosów: 

Dubiella Tomasz - 5 głosów, Pawłowicz Jan – 9 głosów. 

 

W wyniku głosowania tajnego Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy Suchy 

Dąb wybrany został radny Jan Pawłowicz. 

 

Przewodnicząca MRG Patrycja Heinrich odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb.   

 

Młodzieżowa Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym  – 14 głosami „za” 

– podjęła uchwałę Nr I.3.2016 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb na I kadencję. 

 

 

4) wyboru Sekretarza  Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

 

Na sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb zgłoszono trzech kandydatów: Dubiella 

Tomasz, Kasińska Weronika, Nazimek Marcelina. 

 

Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. 

Odbyło się głosowanie tajne, w wyniku którego zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą 

ilość głosów: Dubiella Tomasz- 1 głos, Kasińska Weronika – 2 głosy, Nazimek Marcelina – 

11 głosów. 

 

W wyniku głosowania tajnego Sekretarzem Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb wybrana 

została radna Marcelina Nazimek. 

 

Przewodnicząca MRG Patrycja Heinrich odczytała uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru 

Sekretarza  Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb.   
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Młodzieżowa Rada Gminy w obecności 14 radnych w głosowaniu jawnym  – 14 głosami „za” 

– podjęła uchwałę Nr I.4.2016 w sprawie stwierdzenia wyboru Sekretarza Młodzieżowej 

Rady Gminy Suchy Dąb na I kadencję. 

 

Ad 6  Zapytania i wolne wnioski 

 

radny T. Dubiella – mam pytanie co ile będzie organizowana rada i jaki wpływ mają nasze 

głosy na to co będzie się działo w gminie? 

 

p. J. Heś - Przew. Rady Gminy – takim koordynatorem między naszymi radami będzie kolega 

Przemek Dymarkowski jest on najbardziej adekwatną osobą i kontakt pomiędzy naszymi 

radami będzie jak należy. Pan Przemek oczywiście się zgadza. Zadawajcie pytania.  

Pytajcie co Was nurtuje. 

 

p. Dymarkowski – tak zgadzam się. MRG jest organem doradczym dla naszej rady. Wasz głos 

jest głosem doradczym 

 

p. Wójt - szanowna młodzieży – praca wasza oparta będzie o statut jest to dla was nowość, 

będziemy przysłuchiwać się głosom młodego pokolenia, jeżeli będziemy działać razem to 

myślę, że nam się uda. Będziemy wypracowywać wspólne stanowiska. Z czasem zastąpicie 

nas. Po drodze będą jakieś problemy finansowe, organizacyjne i inne możecie czasami 

usłyszeć ode mnie słowo „nie”. Myślę, że p. Tomasz Jagielskie nie opuści Was w Waszych 

działaniach ze względu na przedmiot który prowadzi. Nie od razu świat zbudowano. 

 

p. J. Wiśniewski – Dyr. Szkoły Podstawowej w Koźlinach – mam pytanie czy we wrześniu 

będą wybory uzupełniające?  

 

p. Sekretarz – tak.  

 

p. J. Watkowska – radna – czy jako absolwenci nie będą mogli być dalej radnymi? 

 

 p. Sekretarz – nie. Statut nie przewiduje takiej możliwości, Rada Gminy uchwaliła ten statut 

a prace nad nim trwały od września 2015 r. uważam, że na razie powinniśmy popracować na 

obecnym statucie i z czasem wypracować nowe standardy, może młodzi radni będą mieli 

jakieś ciekawe pomysły. Musimy trzymać się zapisów statutu. Uważam, że teraz nie 

będziemy dyskutować nad statutem. 

 

p. J. Wiśniewski - wasz mandat wygasa z chwilą otrzymania świadectwa szkoły podstawowej 

chciałbym żeby to było jasne. Ta kadencja jest bardzo krótka. 

 

p. Sekretarz – mandat nie wygasa z chwilą otrzymania świadectwa - rok szkolny kończy się 

31 sierpnia i do tego czasu uczniowie kl. VI Szk. Podst. są radnymi MRG. 

 

p. Wiśniewski – zgodnie ze statutem będą już absolwentami. 

 

p. Wójt -  mamy tutaj konflikt. 

 

p. Sekretarz – nie mamy konfliktu. Rok szkolny kończy się 31 sierpnia i leg. szkolna jest 

ważna do 31 sierpnia. 
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p. J. Heś – pochylimy się nad tymi uwagami - uważam, że uwagi p. dyrektora w pewnej 

części są słuszne. 

 

p. A. Lewandowska – Dyr. Zespołu Szkół w Suchym Dębie - młodzi ludzie powinni się 

zastanowić jest to dla nich propozycja, jeżeli zaangażują się, to obojętnie do jakiej szkoły 

uczęszczają. Dajcie nam znać jak będziecie mieli jakieś propozycje. Z każdej wioski jest 

reprezentacja.  

 

 P. Heinrich – Przew. MRG -  czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania lub wnioski? 

 

Brak 

 

Ad 7  Zamknięcie sesji 

 

O godz. 12.10 -   Przewodnicząca MRG Patrycja Heinrich zamknęła obrady. 

 

„Zamykam oficjalnie posiedzenie I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb”  

 

Brawa. 

         
                                                                                               Przewodnicząca 

                 Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

                           /-/Patrycja Heinrich 

             

      

                                                                                           

 

protokołowała  Aleksandra Matusz              


