
MLODZIEZOWA RADA MIASTA KONINA

62-500 Konin, ul Wiosny Ludow 6, e-mail: mrmk@konet.pl
/itODZIEZOWA RADA MIASTA ,

Konin, dnia 16 maja 2013 roku

Zespot ,,Mfodzi w pracy"

Odpowiedz na list otwarty do koninskich samorzqdow uczniowskich

Jako Radni Mtodziezowej Rady Miasta Konina ubolewamy nad faktem, ze sytuacja ludzi

mtodych w Koninie jest trudna i zmusza ich do opuszczenia naszego miasta. Jednak zapewniam,

ze wtadze samorza_dowe, ktorym zarzuca si^ brak dziatari w sprawie bezrobocia, biedy i szerza_cej

si$ patologii, podejmuja. konkretne dziatania w celu polepszenia sytuacji. Najlepszym przyktadem

na bezpodstawnosc tych zarzutow jest przyj^ty uchwatg przez Rad^ Miasta Konina program

Koniriskiej Karty Rodziny 3+".

Nie zgodzQ si^ rowniez ze stwierdzeniem, ze konihskiej mtodziezy nikt nie sfucha i nikt

z nig nie rozmawia. Sesje Mtodziezowej Rady Miasta Konina oraz Rady Miasta Konina 53 otwarte,

na ktore mozna przyjsc i zabrac gtos. Jest mozliwosc wypowiedzenia si$ na nurtujqce tematy,

wystuchuj^c rowniez strony przeciwnej i podejmujgc polemik?.

Wedtug statutu Mtodziezowej Rady Miasta Konina jest to ,,organ konsultacyjny,

reprezentujqcy mtodziez, ktorego podstawq dziatalnosci jest praca spoieczna, upowszechnianie

idei samorzqdowych oraz wspieranie aktywnosci miodych ludzi w miescie Koninie."

Nie jest to wi^c organ zb^dny, gdyz MRM jest traktowana bardzo powaznie, co mog?

zaswiadczyc po odbyciu rozmow z wieloma osobami w naszym miescie. Mtodziezowa Rada

podczas czterech lat istnienie, pokazata na co jg stac, chociazby organizuj^c ba.dz

wspotorganizuj^c imprezy kulturalne i sportowe w naszym miescie.

Jezeli naprawd^ nie wiedza, Paristwo czym zajmuje si^ Mtodziezowa Rada Miasta Konina to

polecam lektur^ naszego statutu, w szczegolnosci rozdziatu 2 ,,Cele i zadania." oraz

doktadniejszym przeanalizowaniem pracy i zaangazowania poprzednich kadencji.

Mtodziezowa Rada Miasta jest organem apolitycznym, nie opowiadaja.cym SIQ za zadna,

z partii politycznych, reprezentujacym jednostki oswiatowe w Koninie, diatego nie widz? zadnego

powodu, dla ktorego MRM miataby brae udzial w politycznych debatach i dyskusjach.
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Chciatbym rowniez podkreslic, ze MRM nie jest zadna. marionetkg Pana Prezydenta, tylko

niezaleznym, utworzonym przez Rad? Miasta Konina organem samorz^dowym naszego miasta,

w ktorym zasiadaja. radni wybrani w sposob demokratyczny w swoich szkotach. Sg to osoby

z wieloma ciekawymi pomystami na urozmaicenie zycia w Koninie i determiriacja, do pracy, chcgcy

polepszenia sytuacji mtodziezy w naszym regionie - kolezanek i kolegow, naszych rowiesnikow,

mtodych koninian!

Z wyrazami szacunku


