
Protokół z II sesji  VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej 

 w dniu  5 grudnia  2012 roku w sali obrad Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej 
 
 

Uczestnicy sesji: 
 

       1.  Radni 

 2. Opiekunowie- nauczyciele wymienienie w za łączniku.  

3.  Zaproszeni goście  
 

Otwarcie sesji .  

 

Otwarcia sesji dokona ła przewodnicząca MRM  - Karolina Markusiewicz,  która 

słowami „Otwieram II sesję VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej  w Kolbuszowej” 

otworzyła obrady. Następnie przywitała gości, radnych i nauczycieli – opiekunów 

poszczególnych szkół. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum ( obecnych 19 

radnych) 2 osoby nieobecne Karolina Sobczyk, Zuzanna Guzy, Agata Mazur sesja może 

prawomocnie obradować.  Poinformowała, że protokół z poprzedniej Rady jest do wglądu u 

przewodniczącej. Przewodnicząca powitała gości w osobach: przewodniczący RM- 

M.Opaliński, Burmistrz Kolbuszowej- J. Zuba. 

 Prowadząca obrady przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który został jednogłośnie 

przyjęty. 

                                 Porządek obrad II sesji VII kadencji MRM  
 

   1.  Otwarcie sesji przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej  

       w   Kolbuszowej. 

   2   Prezentowanie planów pracy poszczególnych komisji stałych. 

   3   Podjecie uchwał o: 
 

  - zorganizowaniu międzyszkolnego turnieju  halowej piłki nożnej o puchar    

przewodniczącego 

    Rady Miejskiej w Kolbuszowej- Marka Opalińskiego. 

- zorganizowaniu  akcji charytatywnej „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW MIKOŁAJEM” 

 -  organizacji IV Gminnego Konkursu Tańca „Po prostu tańcz”.  

Opracowanie regulaminów konkursów przez poszczególne komisje stałe. 

Przerwa 

 Dyskusja 

 Składanie  życzeń świątecznych  

  Zamknięcie sesji. 
 

 2.Zaprezentowanie planów pracy poszczególnych komisji stałych na VII kadencję MRM.. 
 
 

Poszczególne komisje sta łe wraz ze swoimi opiekunami opracowywał y swoje 

szczegółowe plany pracy na VII kadencje działalności MRM.  

Przewodniczący poszczególnych komisji stałych zaprezentowali radzie 

zadania i pomysły do realizacji zawarte w planach pracy na poszczególnych 

kadencję MRM poszczególnych komisji . Każda komis ja odczytała również 

protokół z  posiedzenia swojej komisji .  
 



 3.  Na sesji podjęto następujące uchwały o:  
 

zorganizowaniu międzyszkolnego turnieju  halowej piłki nożnej o puchar przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej- Marka Opalińskiego 
 

zorganizowaniu  akcji charytatywnej „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM” 

dotyczącej zbiórki przyborów szkolnych i słodyczy dla dzieci z Żytomierza na Ukrainie 
 

organizacji IV Gminnego Konkursu Tańca „Po prostu tańcz” 
 

4.   Radni w poszczególnych  komisjach  stałych   opracowali regulaminy uchwalonych 

       konkursów 
 

         5   Przerwa 

         6   Podczas dyskusji  omawiano sprawy związane z organizacja 

konkursów  i  działań podjętych wcześniejszymi uchwałami.  

         7  Przewodniczący RM- M.Opaliński, Burmistrz Kolbuszowej - J . Zuba 

złożyli  wszystkim radnym świąteczne życzenia i obdarowali słodyczami.  

      

           8   Na zakończenie sesji przewodnicząca i opiekun MRM złożyły wszystkim 

świąteczne  życzenia. Na tym sesję zakończono. 


