III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice dnia 28.02.2019
o godzinie 15.30 na auli "Przylądek Talentów" przy Szkole Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka w Pawłowicach.
Porządek obrad III sesji MRG:
1. Otwarcie obrad przez przewodniczącą MRG.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z II sesji MRG w dniu 8.10.2018 r.
5. Prezentacja efektów pracy zespołów problemowych "Promocja i Kontakty"
oraz "Sprawy Młodych" oraz indywidualnej aktywności radnych.
6. Omówienie wizyt w przedszkolach Gminy Pawłowice oraz ustalenie
harmonogramu dalszych działań.
7. Ustalenie działań MRG w kampanii społecznej przeciwko e-papierosom.
8. Omówienie dwóch konkursów plastycznych MRG, wybór członków komisji.
9. Przedyskutowanie spraw związanych z nowym konkursem "Utalentowani",
wybór członków komisji.
10. Uchwalenie propozycji poprawek do statutu MRG.
11. Wystąpienie opiekuna MRG oraz gości.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia MRG
14. Zamknięcie obrad przez przewodnicząca MRG.

Projekt uchwały Nr ....................
Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice
z dnia ........................
w sprawie: wniesienia poprawek do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice
Na podstawie § 32 pkt 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Pawłowice, przyjętego
uchwałą nr XXXIX/390/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26.06.2018 r.
Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice
wnosi następujące poprawki
§1
1. § 3 przyjmuje brzmienie „Kadencja MRG trwa 18 miesięcy licząc od dnia
pierwszej sesji.”
2. §5 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Wójt Gminy Pawłowice wyznacza
opiekuna MRG, którego zadaniem jest uczestniczenie w sesjach MRG,
zapewnienie warunków umożliwiających swobodny przepływ informacji
pomiędzy MRG a organami samorządowymi gminy Pawłowice i Urzędem
Gminy Pawłowice. Opiekun MRG zapewnia sprawne funkcjonowanie MRG,
czyli dba o wszelkie sprawy organizacyjne, o prawidłową komunikację
wewnętrzną i zewnętrzną MRG oraz gromadzi dokumentację i przechowuje
pieczątki MRG".
3. Z §10 wykreśla się pkt 2. Pkt 3 przyjmuje numerację 2.
4. §12 pkt 1 otrzymuje brzmienie "MRG minimum raz na kwartał, obraduje na
jawnych sesjach, natomiast wszystkie zebrania zespołów przedmiotowych mają
charakter zamknięty".
5. §14 pkt 1 otrzymuje brzmienie "Sesje zwołuje Przewodniczący MRG, ustalając
projekt porządku obrad oraz miejsce posiedzeń, dzień i godzinę. Organizacją
sesji zajmuje się opiekun MRG".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

