PROTOKÓŁ NR 16/2022
z posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, które odbyło się w dniu 9 czerwca
2022 w budynku białego domku w Mikołowie.
Obecnych 12 radnych.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności MRM w okresie między sesyjnym.
6. Omówienie bieżącej działalności MRM.
7. Informacje Przewodniczącego MRM.
8. Interpelacje i zapytania radnych MRM.
9. Wolne głosy.
10. Zamknięcie obrad.
Do pkt 1
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Beniamin Bożek — przywitał
zgromadzonych radnych, zastępcę burmistrza Mikołowa Mateusza Handla oraz koordynatora
Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa
Stwierdził prawomocność.
Do pkt 2
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Mikołowa Beniamin Bożek - odczytał porządek
obrad.
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
Za przyjęciem głosowało 12 radnych, sprzeciwu oraz wstrzymania nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt 3
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa Beniamin Bożek – przedstawił
protokół z poprzedniego posiedzenia nr 15/2022.
Protokół nr 15/2022 został przyjęty przez aklamację.
Do pkt 4
Zastępca burmistrza Mateusz Handel — omówił bieżące sprawy dziejące się w Mikołowie,
między innymi nieosiągnięcie poziomu recyklingowego, łąki kwietne, wyposażenie siedziby
MRM oraz rozbudowa sieci kolejowej w Mikołowie.

Koordynator MRMM Szymon Witczak — przedstawił radnym plan zorganizowania
spotykań na temat Unii Europejskiej.
Do pkt 5
I) 14 marca radni Młodzieżowej Rady brali udział w konferencji online, dotyczącej
projektu „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu”.
II) 18 marca miała miejsce XV sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.
III) W tym samym miesiącu radni uczestniczyli również w spotkaniu o wymiarze
profilaktycznym, które odbyło się w Mikołowskim Powiatowym Klubie Młodzieżowym,
przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IV) Wraz z nowym miesiącem radni wzięli udział w 3 dniowym wyjeździe szkoleniowym
w ramach projektu „Młodzieżowe rady gmin dla demokracji i klimatu”.
V) 4 kwietnia reprezentacja MRM Mikołowa współorganizowała „Dialog o przyszłości”,
który miał miejsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
VI) 8 kwietnia dwoje radnych uczestniczyło w wydarzeniu „Młodzi w polityce” ,
organizowanym przez Wydział Nauk Społecznych w Katowicach.
VII) W dniach 19 – 22 kwietnia Młodzieżowa Rada zorganizowała charytatywną wystawę
sztuki w Miejskim Domu Kultury.
VIII) 18 maja odbyło się trzecie forum samorządów uczniowskich. Tematem przewodnim
wydarzenia była walka z kryzysem klimatycznym.
IX) W dniach 25 – 27 maja, reprezentacja MRM Mikołowa brała udział w Europejskim
Kongresie Rad Młodzieżowych, który miał miejsce w centrum Warszawy.
Do pkt 6
Omówienie działalności na najbliższy czas funkcjonowania rady:
1. Zorganizowanie forum samorządów uczniowskich tuż przed rozpoczęciem roku
szkolnego
2. Zorganizowanie spotkań dyskusyjnych dla członków MRM w związku z ustaleniem
wartości MRM
3. Dokończenie przeprowadzania narad klimatycznych w mikołowskich szkołach w
związku z projektem Rady Młodzieżowe Gmin dla klimatu.
4. Zorganizowanie spotkań uświadamiających w szkołach w ramach edukacji
obywatelskiej

Do pkt 10
Z uwagi na brak głosów dyskusji i wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Młodzieżowej
Rady Miejskiej podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 1754.

Protokołowała:
(Kinga Kapuścik)

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa:
(Beniamin Bożek)

