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PROTOKÓŁ Nr IV.2017 

 sesji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

 

Dnia 2 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy w Suchym, odbyła się IV sesja I kadencji                     

Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb. 

 

Sesja miała szczególny charakter z uwagi na to, że było to wspólne posiedzenie 

Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb i Młodzieżowej Rady Województwa 

Pomorskiego. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Ustalenie kworum. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad 

4. Zapytania i wolne wnioski. 

5. Zamknięcie sesji. 

 

Ad 1 

 

 IV sesję Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb otworzyła o godz. 9.00 i powitała 

wszystkich obecnych Przewodnicząca MRG Patrycja Heinrich oraz Wiceprzewodniczący  

MRG Jan Pawłowicz. 

 

P. Heinrich – podziękowała p. T. Jagielskiemu za to, że dzięki niemu mogli być w Krakowie. 

 

Jan Dera – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego podziękował za 

zaproszenie.  

 

Ad 2  

 

Przewodnicząca Rady oświadczyła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi 

kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Ad 3  

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. 

W głosowaniu brało udział 11 radnych. 

Wynik głosowania: 11 głosów – „za”. 

Radni w głosowaniu jawnym przyjęli porządek obrad bez zastrzeżeń. 

 

Ad 4 

 

Wszyscy zaproszeni goście zostali zachęceni przez Przew. MRG Suchy Dąb P. Heinrich do 

zabierania głosu w dyskusji. 

 

Szymon Knitter – opiekun Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego zachęcał aby być 

aktywnym  w samorządzie uczniowskim. Proszę o zaangażowanie się w ten proces                           

i przygotowanie się do Kongresu Młodzieżowych Rad we wrześniu.  
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Dariusz Browarczyk – przedstawiciel MRG Dzierzgoń poruszył problem wygaszania 

gimnazjum i związana z tym procesem konieczność zmian w statutach Młodzieżowych Rad 

Gmin. Proponuję, by do MRG powoływani byli uczniowie szkół średnich. 

 

Poszczególni przedstawiciele przedstawili liczebność swoich Rad: Gdynia – 33, Człuchów - 

20, Czersk - 22, Tczew - 20, Kościerzyna – 22. 

Padła propozycja przedłużenia kadencji Młodzieżowych Rad. 

 

Sz. Knitter – zaproponował następną sesję  wyjazdową w innym miejscu aby móc poznać 

obszar działania i organizować wycieczki tak jak tę po Żuławach zorganizowaną przez 

opiekunów MRG Suchy Dąb. 

 

P. Heinrich – chcielibyśmy radiowęzeł w szkole, mamy już kable pozostaje kwestia 

nagłośnienia. 

 

p. A. Lewandowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Suchym Dębie – w 2005 r. kable zostały 

położone – poprosimy firmę by sprawdziła czy te kable są dobre. Zobowiązuję się do końca 

czerwca sprawdzić. 

 

Przedstawiciel MRG Gdynia – radiowęzeł to dobra sprawa. 

 

P. Heinrich – proponuję żeby w szkołach było tzw.” poidełko z wodą filtrowaną” aby każdy 

mógł podejść z butelką i nabrać sobie. 

 

J. Pawłowicz – złożymy pomysł na ręce rządzących.  

 

Ad 5   

 

Przewodnicząca MRG Patrycja Heinrich zamknęła obrady. 

 

„Zamykam wspólne posiedzenie na IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb”  

         

 

Na zakończenie sesji uczestnicy władze gminy Suchy Dąb przygotowały dla uczestników 

sesji skromny poczęstunek.    

                                                                                            

 

 
                                                                                                Przewodnicząca 

                 Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb 

                                                                                                                          

        /-/ Patrycja Heinrich 

             

      

                                                                                           

 

Prot.  A.Matusz              


