
PROTOKÓŁ NR 1/I/14 
Z  SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY 

W MOSZCZENICY 
W DNIU 6 MARCA 2014 R. 

 
Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. 
Lista gości stanowi załącznik  nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

1. Otwarcie sesji 
 
Przewodnicząca Rady Gminy w Moszczenicy Barbara Warzecha dokonała otwarcia 
pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Moszczenicy w I kadencji. Powitała zebranych: Wójta 
Gminy Moszczenica Jerzego Wałęga, gości w osobach dyrektorów szkół: Barbarę Bogdan, 
Halinę Łaś oraz Witolda Bogdana, przedstawicieli Gminnej Komisji Wyborczej oraz 
członków Młodzieżowej Rady Miejskiej. Pani Przewodnicząca pogratulowała wyboru 
wszystkim nowym radnym. 
 
2.  Protokół  z wyborów. 
Sekretarz Gminnej Komisji Wyborczej Wioletta Brach odczytała protokół z Wyborów do 
MRG. 
3. Wręczenie zaświadczeń. 
Pan Wójt Jerzy Wałęga wraz z Przewodniczącą Rady Gminy wręczyli zaświadczenia 
o wyborze na radnych MRG.. 
4. Złożenie ślubowania Radnych. 
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o złożenie ślubowania. Radni w pozycji 
stojącej powtarzali za Przewodniczącą tekst ślubowania: 

Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży 
gminy Moszczenica działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży – 
godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie 
szczędzić sił dla wykonania zadań Rady. 

Następnie każdy z radnych po wyczytaniu nazwiska powtarzał „Ślubuję”.  
Ślubowanie złożyli: 
Krzysztof Bednarz 
Marlena Gabriela Bąk 
Kamil Gawlik 
Marcelina Gubała 
Agnieszka Anna Hudzik 
Klaudia Ewa Hudzik 
Aleksandra Anna Kozieł 
Kamil Kozieł, 
Michał Józef Niemiec 
Sylwia Paulina Piecuch 
Grzegorz Rożeń 
Szymon Bochenek 
Żaneta Bożek 
Jan Janiszewski   
Edyta Szczerba 
 
 



5. Wystąpienie Wójta Gminy Moszczenica. 
 
Wójt w krótkim przemówieniu pogratulował nowym radnym, wyraził w imieniu swoim oraz 
radnych Rady Gminy wolę współpracy z MRG. Życzył radnym owocnej pracy i trafnych, 
twórczych pomysłów 
 
6. Zatwierdzenie porządku obrad  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  oczytała zaproponowany porządek obrad. Spytała, czy zebrani 
wnoszą uwagi. Przy braku uwag Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie jawne, 
w wyniku którego jednogłośnie Młodzieżowa Rada Gminy przyjęła następujący porządek 
obrad: 

1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy Moszczenica. 
2. Odczytanie protokołu Gminnej Komisji Wyborczej  Daniel Nosal. 
3. Wręczenie zaświadczeń dla Radnych. 
4. Złożenie ślubowania Radnych. 
5. Wystąpienie Wójta Gminy Moszczenica. 
6. Przyjęcie porządku obrad. 
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
8. Wybór Przewodniczącego MRG. 
9.  Przejecie obowiązków przez wybranego przewodniczącego MRG. 
10.  Wybór Wiceprzewodniczącego MRG 
11.  Wybór Sekretarza MRG 
12.  Wybór Komisji Rewizyjnej. 
13. Powołanie Komisji ds. Edukacji i Kultury 
14.  Powołanie Komisji ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji 
15. Powołanie Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzeni 

Publicznej. 
16.  Wolne wnioski i zapytania. 
17.  Zakończenie obrad. 

 
7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie radnych do Komisji Skrutacyjnej 

Aleksandra Kozieł zgłosiła Marcelinę Gubała, Szymon Bochenek zgłosił Jana 
Janiszewskiego, Marlena Bąk  zgłosiła kandydaturę Sylwię Piecuch. Kandydaci wyrazili 
zgodę na kandydowanie. Kandydatki wybrały ze swojego składu radną Marlenę Gubała na 
przewodniczącą komisji. 
Przewodnicząca rady poddała kandydatury pod głosowanie. Za wyborem komisji skrutacyjnej 
głosowało 15 radnych. 
 
8. Wybór Przewodniczącego MRG. 

Pani Przewodnicząca przypomniała radnym zapisy statutu MRG w sprawie wyboru 
przewodniczącego. Następnie poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur.  



Grzegorz Rożeń  zgłosił kandydaturę Kamila Kozieła, Kamil Gawlik  - Krzysztofa Bednarza 
a Krzysztof Bednarz  - Kamila Gawlika. Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na 
kandydowanie. 
Przewodnicząca Rady  zgłosiła wniosek o zamknięcie listy kandydatów, zebrani jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym zaakceptowali zamknięcie listy 
Przewodnicząca poprosiła komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania 
i przeprowadzenie głosowania. Nazwiska na kartach umieszczono w porządku alfabetycznym.  
Po przerwie Komisja rozdała radnym karty do głosowania tajnego. Radni dokonywali 
głosowania pojedynczo do urny wyborczej. Następnie ogłoszono przerwę na liczenie głosów 
i sporządzenie protokołu.  
Po przerwie Przewodnicząca komisji Marcelina Gubała odczytała protokół komisji 
(stanowiący załącznik do niniejszego protokołu). Przewodniczącym Rady wybrano Kamila 
Kozieła.  
Następnie Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 1/I/14 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Na Sali w czasie 
głosowania było 15 radnych, wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały.  
Radni oraz goście obecni na Sali obrad złożyli gratulację wybranemu Przewodniczącemu 

9. Przejecie obowiązków przez wybranego przewodniczącego MRG. 
Przewodnicząca Barbara Warzecha przekazała prowadzenie obrad Przewodniczącemu MRG 
i życzyła powodzenia w swoich działaniach oraz dobrej współpracy z Radą Gminy i Wójtem 
 
10.Wybór Wiceprzewodniczącego MRG 
 

 Przewodniczący przypomniał radnym zapisy statutu MRG w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. 

Szymon Bochenek zgłosił Grzegorza Rożenia. Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, zebrani jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym zaakceptowali zamknięcie listy. 
Przewodniczący poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania 
i przeprowadzenie głosowania.  
Po przerwie Komisja rozdała radnym karty do głosowania tajnego. Radni dokonywali 
głosowania pojedynczo do urny wyborczej. Następnie ogłoszono przerwę na liczenie głosów 
i sporządzenie protokołu.  
Po przerwie Przewodnicząca komisji Marcelina Gubała odczytała protokół komisji 
(stanowiący załącznik do niniejszego protokołu). Wiceprzewodniczącym Rady wybrano 
radnego Grzegorza Rożeń.  
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 2/I/14 w sprawie wyboru 
wiceprzewodniczącego. Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Na sali w czasie 
głosowania było 15 radnych, wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały.  
Radni oraz goście obecni na Sali obrad złożyli gratulację wybranemu 
Wiceprzewodniczącemu. 
 
 



11. Wybór Sekretarza MRG 
 

 Przewodniczący przypomniał radnym zapisy statutu MRG w sprawie wyboru 
sekretarza. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. 
Radna Żaneta Bożek dokonała zgłoszenia Edyty Szczerba. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Przewodniczący przypomniał radnym zapisy statutu MRG w sprawie wyboru komisji 
rewizyjnej. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. 
Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, zebrani jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym zaakceptowali zamknięcie listy. 
Przewodniczący poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania 
i przeprowadzenie głosowania.  
Po przerwie Komisja rozdała radnym karty do głosowania tajnego. Radni dokonywali 
głosowania pojedynczo do urny wyborczej. Następnie ogłoszono przerwę na liczenie głosów 
i sporządzenie protokołu.  
Po przerwie Przewodnicząca komisji Marcelina Gubała odczytała protokół komisji 
(stanowiący załącznik do niniejszego protokołu). Sekretarzem Rady wybrano radną Edytę 
Szczerba.  
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 3/I/14 w sprawie wyboru sekretarza. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Na sali w czasie głosowania było 15 
radnych, wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały.  
Radni oraz goście obecni na Sali obrad złożyli gratulację wybranej sekretarz. 
 
12.  Wybór Komisji Rewizyjnej. 
 

Przewodniczący przypomniał radnym zapisy statutu MRG w sprawie wyboru komisji 
rewizyjnej. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. 
Edyta Szczerba zgłosiła Żanetę Bożek, Kamil Gawlik  - Krzysztofa Bednarza a Krzysztof 
Bednarz  - Kamila Gawlika, radny Kamil Gawlik zgłosił kandydaturę Klaudii Hudzik. 
Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, zebrani jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym zaakceptowali zamknięcie listy. 
Przewodniczący poprosił komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania 
i przeprowadzenie głosowania.  
Po przerwie Komisja rozdała radnym karty do głosowania tajnego. Radni dokonywali 
głosowania pojedynczo do urny wyborczej. Następnie ogłoszono przerwę na liczenie głosów 
i sporządzenie protokołu.  
Po przerwie Przewodnicząca komisji Marcelina Gubała odczytała protokół komisji 
(stanowiący załącznik do niniejszego protokołu). Wybrano Komisję Rewizyjna w składzie: 
Żaneta Bożek, Kamil Gawlik  i Krzysztof Bednarz. 
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 4/I/14 w sprawie wyboru sekretarza. 
Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. Na sali w czasie głosowania było 
15 radnych, wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały.  
 
13. Powołanie Komisji ds. Edukacji i Kultury 



Przewodniczący przypomniał radnym zapisy statutu MRG w sprawie wyboru komisji 
problemowych. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur. 
Aleksandra Kozieł dokonała zgłoszenia Marceliny Gubała, Agnieszka Hudzik zaproponowała 
kandydaturę Aleksandry Kozieł,  Szymon Bochenek  zgłosił kandydaturę Jana 
Janiszewskiego. Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, 
zebrani jednogłośnie w głosowaniu jawnym zaakceptowali zamknięcie listy. 
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 5/I/14 w sprawie powołania i składu 
osobowego Komisji ds. Edukacji i Kultury. Uchwała była podejmowana w głosowaniu 
jawnym. Na sali w czasie głosowania było 15 radnych, 14 radnych byli za przyjęciem 
uchwały, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
 

 
14.  Powołanie Komisji ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji 
Przewodniczący przypomniał radnym że podobnie jak w poprzednim punkcie obowiązują 
zapisy statutu MRG w sprawie wyboru komisji problemowych. Następnie poprosił radnych o 
zgłaszanie kandydatur. 
Jan Janiszewski  zgłosił kandydaturę Szymona Bochenek, Klaudia Hudzik zgłosiła Agnieszkę 
Hudzik, Marlena Bąk zaproponowała kandydaturę Sylwii Piecuch. Przewodniczący Rady  
zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, zebrani jednogłośnie w głosowaniu jawnym 
zaakceptowali zamknięcie listy. 
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 6/I/14 w sprawie powołania i składu 
osobowego Komisji ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji. Uchwała była podejmowana 
w głosowaniu jawnym. Na sali w czasie głosowania było 15 radnych, wszyscy radni byli za 
przyjęciem uchwały.  
 
15. Powołanie Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Zagospodarowania 
Przestrzeni Publicznej. 
Przewodniczący radnych o zgłaszanie kandydatur. 
Klaudię Hudzik zgłosiła Agnieszka Hudzik, Marlenę Bąk zaproponowała Sylwia Piecuch, 
Michała Niemiec zgłosił Krzysztof Bednarz. 
Przewodniczący Rady  zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, zebrani jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym zaakceptowali zamknięcie listy. 
Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 7/I/14 w sprawie powołania i składu 
osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzeni 
Publicznej. Uchwała była podejmowana w głosowaniu jawnym.  
Na sali w czasie głosowania było 15 radnych, wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały. 
Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach, jednocześnie zasugerował by przeprowadzić 
zebrania  komisji problemowych i wybrać ich przewodniczących. 
 
16.Wolne wnioski i zapytania.  

Po przerwie przewodniczący Kamil Kozieł wznowił obrady prosząc o przedstawienie 
decyzji Komisji problemowych dotyczące wyboru przewodniczących. 
Przewodniczącymi zostali: 
- w Komisji ds. Edukacji i Kultury radna Aleksandra Kozieł  



- Komisji ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji – radny Szymon Bochenek 
- Komisji ds. Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej-  
radny Michał Niemiec 
- Komisji Rewizyjnej – radny Krzysztof Bednarz 
 O glos poprosił pan Wójt Jerzy Wałęga. Pogratulował wszystkim wybranym radnym 
pełnionych funkcji i życzył skuteczności w swych działaniach.  Poprosił o uszczegółowienie 
zasad współpracy MRG z Radą Gminy i Wójtem. Zapytał czy MRG oczekuje obecności 
Wójta na wszystkich obradach, czy tylko wybranych? Czy MRG będzie zapraszać na sesje? 
Ze swej strony zadeklarował zapraszanie Przewodniczącego na wszystkie sesje Rady. 
W zależności od uznania Przewodniczącego i Opiekuna MRG istnieje możliwość udziału 
wszystkich radnych lub odpowiednich komisji rady. Będzie to miało aspekt szkoleniowy- 
uczenia się pojęć: interpelacja, zapytania radnych, wolne wnioski, uchwała, ustawa itp. 
Zadeklarował również dysponowanie przez MRG salą posiedzeń – po uzgodnieniu terminu, 
jak również pomoc Pani Grażyny Skrobot. 
 Radny Krzysztof Bednarz zapytał czy istnieje możliwość zmiany radnych w komisjach 
w czasie trwania kadencji oraz czy mogą obradować komisje w połączonych składach. 
Zapytał, czy istnieje możliwość uruchomienia zajęć muzycznych w szkołach. 
 Radny Szymon Bochenek pytał częstotliwość odbywania sesji. 
Radna Agnieszka Hudzik pytała o możliwość uruchomienia zajęć SKS dla dziewcząt 
 Przewodniczący Kamil Kozieł poruszył temat możliwości zdawania egzaminów na kartę 
motorowerową w Gimnazjum. 
Następnie opiekun MRG Witold Bogdan w kilku słowach pogratulował radnym sprawnego 
przeprowadzenia sesji. Odpowiedział na pytania radnych dotyczące spraw związanych ze 
statutem MRG oraz wyjaśnił, że część pytań należy kierować np. do dyrektorów szkół 
zgodnie z kompetencjami. Poinformował o zmianie w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, 
która zmieniła zasady wydawania karty motorowerowej. Poinformował, że będzie rozmawiał 
z Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w sprawie możliwości przeprowadzenia 
egzaminów w szkołach. 
 Głos zabrała pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Barbara Bogdan gratulując radnym 
wyboru i skutecznych działań dla dobra dzieci i młodzieży w Gminie. 
 
17. Zakończenie obrad. 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Kamil Kozieł dokonał zamknięcia obrad 
pierwszej sesji Rady. 

 
 

                                                                                                   Protokołowała 
   

Edyta Szczerba Sekretarz Rady 
 


