W październiku 2015 roku Uchwałą Nr XII/147/2015
Rady Miejskiej w Bieczu powołana została Młodzieżowa
Rada Miejska w Bieczu.
Głównym celem działania Rady jest upowszechnianie
samorządności
wśród
młodzieży,
zwiększanie
zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne oraz
udział w procesie podejmowania decyzji w sprawach,
które ich dotyczą.
Inauguracyjna sesja MRM w Bieczu odbyła się 7 marca
2016r. Uczestniczyło w niej 16 radnych z poszczególnych
szkół wraz z opiekunami oraz dyrektorzy szkół.
Na sesji obecny był również Burmistrz Biecza Pan
Mirosław Wędrychowicz oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan Grzegorz Nosal.
Koordynatorem Młodzieżowej Rady Miejskiej został Pan
Jerzy Mikos – nauczyciel z Zespołu Szkół Nr 2 w Bieczu,
natomiast opiekę merytoryczną i administracyjną z
ramienia Urzędu Gminy sprawować będzie Pani Anna
Bochenek.

Wywiad z opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej
Panem Jerzym Mikosem


Na czym polega Pana praca jako opiekuna

MRM?


Jako opiekun MRM mam za zadanie
wspierać edukacyjnie i merytorycznie Radę,
koordynować współpracę Rady z Urzędem
Miejskim oraz Radą Miejską w Bieczu, zapewniać
prawidłowe funkcjonowanie oraz należyty
przepływ informacji pomiędzy MRM a organami
samorządowymi.


Jak układa
przewodniczącą?
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Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że z czasem
wiele uda się zdziałać.


Czy uważa Pan, że MRM będzie prężnie
działać, czy jest to tylko chwilowe zauroczenie
samorządnością?


Uważam, że sposób działania i znaczenie
MRM zależy przede wszystkim od zaangażowania
młodzieży.
Wszelkie
inicjatywy
powinny
wychodzić od członków Rady, którzy znają
potrzeby swojego środowiska i mają możliwość

zaprezentowania ich władzom samorządowym
oraz mogą wspólnie z nimi je realizować.

Bardzo dziękujemy za wywiady – Michał Guzik i
Dominik Młynarczyk (ZSP w Rożnowicach)

Wywiad z przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej
Emilią Korzeniec


Co skłoniło Cię do kandydowania do

MRM?


Kiedy dowiedziałam się, że jest coś takiego
w naszym mieście i że w jakimś stopniu mogę
przyczynić się do tego, aby młodzieży z Biecza i
okolic żyło się po prostu lepiej, powiedziałam
„czemu nie, może warto spróbować”.


Jakie korzyści przyniesie Ci członkostwo w

MRM?


Mam nadzieję, że dzięki MRM wiele się
nauczę i zdobędę cenne doświadczenia, a w
przyszłości będę mogła również pracować dla
mieszkańców naszej gminy w dorosłej Radzie.



Co zamierzasz zrobić, aby młodzież naszej
gminy chętnie współpracowała z MRM?

Na pierwszej sesji wybrane zostało Prezydium Rady oraz
został przyjęty ramowy plan pracy na całą 2-letnią
kadencję.



Przede wszystkim chcę promować MRM,
mówić o tym na czym ona polega i ile wspólnymi
siłami możemy zrobić. Wielu moich znajomych
podaje ciekawe pomysły, które moglibyśmy
zrealizować i sami chcą współpracować i do
czegoś istotnego się przyczynić.


Jak układa Ci się współpraca z władzami
gminy?


Na tym etapie nie mogę jeszcze wiele
powiedzieć, ale sądzę, że współpraca będzie
przebiegać bardzo dobrze.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bieczu I kadencji

Przewodnicząca:

Emilia Korzeniec

Wiceprzewodniczący:

Paweł Iżykiewicz

Wiceprzewodniczący:

Adrian Wójcik

Sekretarz:

Marcin Polak

Radni:
1.

Karolina Augustowska (komisja rewizyjna)

2.

Wojciech Gurgul

3.

Michał Guzik

4.

Jakub Karp

5.

Martyna Łaś (komisja rewizyjna)

Przemysław
rewizyjna)
6.

Markowicz

10.

Beata Wałęga

11.

Urszula Wojna

12.

Bartłomiej Żegleń

Kadencja Rady trwa dwa lata, jednakże co roku skład
MRM jest uzupełniany o nowych członków. Wynika to z
faktu, że Radni z klas III gimnazjum kończą naukę w
szkole i na ich miejsce wybierani są nowi uczniowie z
danej placówki.
Takie wybory odbędą się we wrześniu 2016r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowicach i Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Strzeszynie. Nowo wybrani
Radni złożą uroczyste ślubowanie na swojej pierwszej
sesji.

(komisja

7.

Dominik Młynarczyk (komisja rewizyjna)

8.

Izabela Niziołek (komisja rewizyjna)

9.

Aleksandra Przybyłowicz

Miejskiej w Bieczu
Nr 1 – czerwiec 2016r.

Opracowanie:
Michał Guzik i Dominik Młynarczyk
Radni z ZSP w Rożnowicach

Biuletyn informacyjny
Młodzieżowej Rady

