
PROTOKÓŁ NR 2/II/14 
Z  SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY 

W MOSZCZENICY 
Z DNIA 24 LISTOPADA 2014 R. 

 
Obecnych 13 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. 
Lista gości stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy w Moszczenicy Kamil Kozieł dokonał otwarcia 
drugiej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Moszczenica. Powitał zebranych: Wójta Gminy 
Moszczenica Jerzego Wałęga gratulując jednocześnie wyboru na kolejną kadencję, gości 
w osobach dyrektorów szkół: Barbarę Bogdan, Iwonę Cygnarowicz, Witolda Bogdana oraz 
członków Młodzieżowej Rady. Przewodniczący stwierdził na podstawie listy obecności 
prawomocność obrad sesji. 
 
2. Zatwierdzenie porządku obrad 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, nikt nie wniósł propozycji zmian. 
 
3.  Przyjęcie protokołu z I sesji MRG 

Przewodniczący przypomniał, że zgodnie ze statutem protokół może być odczytany lub 
przyjęty bez odczytywania. Zapytał Radnych o propozycję. Radny Krzysztof Bednarz 
zaproponował odczytanie protokołu. Protokół został odczytany przez Radnego Kamila 
Gawlik. Radni nie wnieśli uwag do protokołu i został on przyjęty w głosowaniu – 13 głosów 
za, 0 głosów wstrzymujących i 0 przeciw. 
Następnie Przewodniczący poinformował Radnych o nieobecności Sekretarza – Radnej Edyty 
Szczerba. W tej sytuacji zaproponował protokołowanie Sesji przez Radną Agnieszkę Hudzik 
– Radna wyraziła zgodę. Kandydatura został poddana głosowaniu: wynik-  13 głosów za, 
0 głosów wstrzymujących i 0 przeciw. 
 
 
4. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Agnieszka Hudzik zgłosiła problem braku poręczy przy chodniku od schodów przy 
Urzędzie Gminy w stronę Placu Targowego – chodnik jest pochyły i zimie bardzo śliski, 
chodnikiem tym chodzą uczniowie w stronę przestanku autobusowego. 
 
5.Podjęcie uchwał w sprawach: 

− wyrażenia opinii w sprawie dalszej rozbudowy bazy rekreacyjno 
sportowej w Gminie, 

− utworzenia przez Radę Gminy „Programu wspomagania uczniów 
szczególnie uzdolnionych” 

− ustanowienia w placówkach oświatowych „Dnia bezpieczeństwa” 



 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 8/II/2014 w sprawie wyrażenia opinii 

w sprawie dalszej rozbudowy bazy rekreacyjno sportowej w Gminie oraz uzasadnienie do 
uchwały. Następnie zaproponował dyskusję. 

- pan Wójt wyraził zadowolenie z projektu uchwały w tej sprawie oraz 
zainteresowania uczniów sportem i rekreacją. Omówił krótko inwestycje w bazę sportową 
w ostatnich latach. Poinformował o inwestycji w plac zabaw w Staszkówce, która zostanie 
wykonana w najbliższych dniach. Wymienił urządzenia jakie zostaną zamontowane: 
stanowiska siłowni, stół betonowy do tenisa, stanowiska do zabaw dzieci. 
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów wstrzymujących 
i 0 przeciw. 

 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 9/II/2014 w sprawie utworzenia przez 

Radę Gminy „Programu wspomagania uczniów szczególnie uzdolnionych” oraz uzasadnienie 
do uchwały. Następnie zaproponował dyskusję. 

 
- pan Wójt omówił możliwości uzyskiwania stypendiów z podziałem na stypendia 

socjalne (do końca roku wydane zostanie na ten cel ok 50 tys zł) oraz stypendia naukowe w 
szkołach. Obecnie jedna ze szkół wypłaca taki rodzaj stypendiów.  
- pan dyrektor Witold Bogdan zwrócił uwagę, że proponowane prze MRG rozwiązanie daje 
możliwość trzeciej drogi – stypendia lub inne rozwiązania stworzone na poziomie Gminy, 
które miałoby zdecydowanie wyższą rangę. Poziom osiągnięć na przyznanie stypendiów czy 
nagród powinien mieć wysokie wymagania, ale mobilizował będzie uczniów do wysokich 
osiągnięć.  
Pani dyrektor Barbara Bogdan zapytała, czy w ramach programu istniałaby możliwość 
finansowania transportu uczniów na zawody i konkursy, sprawia to szkołom problemy 
organizacyjne i finansowe. 
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów wstrzymujących 
i 0 przeciw. 
 
 Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 10/II/2014 w sprawie ustanowienia 
w placówkach oświatowych „Dnia bezpieczeństwa” oraz uzasadnienie do uchwały. Następnie 
zaproponował dyskusję. 
Radny Krzysztof Bednarz zapytał o miejsce, w którym odbywały by się takie pokazy. 
Radny Kamil Gawlik zaproponował plac koło Orlika, gdzie odbywały się dożynki, chwalił 
pomysł organizacji takich dni pozwalających poznać pracę służb zapewniających 
bezpieczeństwo. 
Pani dyrektor Barbara Bogdan zapytała, czy miałby to być cały dzień czy wybrane godziny. 
Pan Wójt chwalił pomysł, a techniczne sprawy proponował zostawić do rozwiązania przez 
dyrektorów szkół. Zaproponował, by taki dzień powiązać np. z Dniem Dziecka. Stwierdził, że 
jednostki OSP mają możliwości techniczne zorganizowania pokazów działania.  
Radny Kamil Gawlik przychylił się do pomysłu by Dzień Bezpieczeństwa połączyć z Dniem 
Dziecka. 
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów wstrzymujących 
i 0 przeciw. 
 
6. Rezolucja  MRG z okazji Dnia Niepodległości. 
 
 Przewodniczący dokonał wprowadzenia do Rezolucji  MRG z okazji Dnia 
Niepodległości i poprosił radną Marcelinę Gubała o przedstawienie projektu Rezolucji.  



Następnie Przewodniczący zapytał radnych o opinię i dyskusję. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Przewodniczący poddał rezolucję pod głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów wstrzymujących 
i 0 przeciw. 
 
7. Rezolucja MRG z okazji wyborów samorządowych. 
 
 Przewodniczący dokonał wprowadzenia do Rezolucji  MRG z okazji wyborów 
samorządowych i poprosił radnego Michała Niemiec o przedstawienie projektu Rezolucji. 
W trakcie odczytywania Rezolucji radni na stojąco podziękowali brawami Radzie Gminy 
VI kadencji i Wójtowi za pracę na rzecz Gminy, a w szczególności za powołanie MRG.  
Następnie Przewodniczący zapytał radnych o opinię i dyskusję. Nikt nie zabrał głosu. 
 
Przewodniczący poddał rezolucję pod głosowanie: 13 głosów za, 0 głosów wstrzymujących 
i 0 przeciw 
 
8. Spotkanie z Wójtem Gminy 
 
 Przewodniczący zaprosił pana Wójta do zabrania głosu. 
Pan Wójt podziękował za bardzo dobrze zorganizowana sesję oraz ciekawe pomysły 
wyrażone uchwałami i rezolucjami raz za podziękowania i brawa dla Rady oraz dla Wójta. 
Podziękował również reprezentacji MRG za udział w Dniu Niepodległości oraz złożeniu 
wiązanki kwiatów. Wyraził nadzieję, że taki sposób świętowania Dnia Niepodległości wpisze 
się na trwale w tradycję Gminy. Zwrócił uwagę na zachowanie się uczniów w czasie hymnu. 
Pan Wójt omówił sprawę Wyborów samorządowych z dnia 16 listopada i zwrócił uwagę na 
kilka aspektów: 
-frekwencje w Gminie, 
- zachęcił radnych do głosowania za 4 lata, 
- opisał wybory wójta w Moszczenicy oraz innych gminach w powiecie, 
- opisał wybory do Rady Powiatu oraz Sejmiku, 
- odniósł się do problemów z ustaleniem wyników wyborów oraz upolitycznianiem wyborów 
samorządowych, 
- podał wstępną informację o I sesji Rady Gminy i zadeklarował dalszą współpracę 
z Radnymi Gminy. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
  

Przewodniczący poprosił pana Wójta o zabranie głosu. 
Pan wójt podziękował za cenną uwagę, dotychczas nie sygnalizowaną przez nikogo. Opisał 
działania jakie prowadzone są obecnie w zakresie programu „Odnowa centrum wsi”. W tym 
rejonie mają być wykonane dodatkowe alejki w najbliższych dniach i po ich wykonaniu 
zostanie ustalony sposób i miejsce ustalenia barierki. Obiecał, że sprawa zostanie załatwiona 
pozytywnie.  
 
10.Wystąpienia zaproszonych gości 
  
 Przewodniczący zaprosił gości do dyskusji. 
Pani dyrektor Barbara Bogdan nawiązując do uchwały w sprawie dnia bezpieczeństwa 
zwróciła uwagę na bardzo niebezpieczne miejsce jakim jest w godzinach porannych teren 



wjazdu do Szkoły Podstawowej. Rodzice odwożący dzieci nagminnie łamią przepisy ruchu 
drogowego (nierespektowanie znaku zakazu wjazdu) i stwarzają niebezpieczeństwo dla 
pieszych. 
Pan dyrektor Witold Bogdan podziękował Radnym za sprawnie przeprowadzoną sesję, dobrą 
organizację i odpowiednią postawę Radnych. Poprosił Wójta o zorganizowanie środków na 
zwrot kosztów przejazdu radnych ze Staszkówki w przyszłości. 
Pan Wójt zapewnił, ze koszty przejazdów będą zwracane z budżetu przeznaczonego na 
organizację pracy Rady. 
 
11. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Kamil Kozieł dokonał zamknięcia obrad 
drugiej sesji Rady. 

 
 

Protokołowała 
 

Agnieszka Hudzik 


