
Raport działań Młodzieżowej Rady Miasta Konina 

okres wrzesień 2020r. – marzec 2021r. 

16 grudnia 2020 r.- spotkanie w systemie zdalnym, że względu na panującą sytuację. 

Dyskusja na tematy bieżące i plany na następny rok. 

2 października 2020r. – spotkanie Młodzieżowej Grupy Roboczej ds. Sprawiedliwej 

Transformacji Wielkopolski Wschodniej. 

7 października 2020r. – przeprowadzono wybory do MRMK w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Koninie. 

16 października 2020r. – spotkanie online na platformie Meet.jit.si; temat spotkania: 

przedstawienie nowych członków, omówienie planów działań na przyszły czas, decyzja 

o wykorzystaniu funduszy MRM w roku następnym. 

Aktywność na stronie MRM na Facebook’u 

22 stycznia 2021r. – V sesja MRM przeprowadzona online na platformie Meet.jit.si : 

omawiane tematy: zmiany w statucie MRM, przedstawienie tematu w sprawie 

przyszłych wyborów do prezydium MRM, uwzględnienie stanowiska w sprawie 

Zespołu Szkół Technicznych w Koninie. 

22 stycznia 2021r. – Zabranie głosu w sprawie likwidacji ZST w Koninie, napisanie listu 

do Prezydenta Konina, dyskusja online, zabranie głosu przez Młodzieżowych Radnych.   

26 stycznia 2021r.- wzięcie udziału w komisji do spraw Edukacji, kultury i sportu, 

Komisji Rodziny i spraw społecznych oraz komisji praworządności. Jako radny głos 

zabrał Jakub Wojtaluk, który wypowiedział się w sprawie likwidacji ZST w Koninie. 

27 stycznia 2021r. - wzięcie udziału w sesji Rady miasta na którym w imieniu MRMu 

oraz młodzieży szkolnej i SU zabrała głos Adrianna Gabryś. 

2 lutego 2021r. – spotkanie online, omówienie Statusu MRM. 

18 lutego 2021r. – VI sesja MRM, wybory do prezydium MRM; VI sesja MRM odbyła się 

w sposób "tradycyjny" w Ratuszu. Radni , którzy przybyli na sesję mieli możliwość 

wysłuchania kandydatów, którzy startowali na prezydium. Poprzez przeprowadzenia 

wyborów w sposób tradycyjny stanowiska w prezydium zajęli :  

Adrianna Gabryś – Przewodnicząca,  

Jakub Wojtaluk – Wiceprzewodniczący,  

Olga Gradecka- Wiceprzewodnicząca,  

Mateusz Wojdak – Sekretarz.  
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