Iława, 6 kwietnia 2020 rok.

Protokół z XIX Młodzieżowej Rady Miasta Iławy
XIX sesję zwołaną trybie nadzwyczajnym, Młodzieżowej Rady Miasta Iławy,
06.04.2020 r., otworzył o godzinie 14:11 na platformie Discord przewodniczący
Bartosz Bielak. Było obecnych 12 z 18 radnych, co oznaczało stwierdzenie quorum.
Na początku przyjęto jednogłośnie porządek obrad, który się przedstawia
następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) organizacji konkursu ogólnomiejskiego (ref. komisja ds. potrzeb mł.)
b) przekazania środków z budżetu wewnętrznego MRM na Powiatowy
Szpital w Iławie (ref. komisja ds. inwestycji)
c) organizacji spotkań zdalnych z SU iławskich szkół (ref. komisja ds.
inwestycji)
d) rozwinięcia działań rady w mediach społecznościowych
4. Wnioski i interpelacje radnych,
5. Wnioski i interpelacje gości lub mieszkańców,
6. Zamknięcie obrad XVIII Sesji.
Na samym początku przewodniczący komisji ds. potrzeb młodzieży Filip
Lewandowski przedstawił plany związane z ustępem 3. a) w sprawie organizacji konkursu
ogólnomiejskiego zawartego w załączniku nr 1 do Uchwały nr III/13/20.
Następnie przewodniczący reszty komisji, przedstawili referencje zawarte w
załączniku nr 2 do uchwały nr III/14/20, załączniku nr 3 do uchwały nr III/15/20 oraz w
załączniku nr 4 do uchwały nr III/16/20.
Przed głosowaniem nad wszystkim w.w uchwałami, o godzinie 14:36
przewodniczący Bartosz Bielak złożył wniosek formalny o 5 min przerwy. O godzinie 14:41
wznowiono obrady i rada przeszła do głosowania.
Uchwałę w sprawie konkursu ogólnomiejskiego rada przyjęła jednogłośnie.
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W głosowaniu nad uchwałą związaną z przekazaniem kwoty 1500 zł z budżetu na
zaopatrzenie Szpitala Powiatowego, był jeden głos PRZECIW; Bartosz Bielak oraz dwa
głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ: Zuzanna Rutkowska i Filip Lewandowski. Natomiast 9
radnych było ZA, co oznaczało przyjęcie uchwały większością głosów.
W głosowaniu nad uchwałą w sprawie organizacji spotkań z SU na terenie naszego
miasta był jeden głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: Marcelina Cymańska, brak głosów PRZECIW
oraz 11 głosów ZA, co oznaczało przyjęcie uchwały.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad przewodniczący MRM Iława Bartosz
Bielak podziękował za udział w sesji w trybie nadzwyczajnym i o godzinie 15:02 zamknął
XIX sesję MRM w Iławie.
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