
Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 

Na podstawie art. 5b ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40) w związku z uchwałą Nr III/3/2023 Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice  z dnia 9 stycznia 
2023 r.  w sprawie wskazania kandydatów na opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice, 
Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wybiera się ........................................................opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 5b ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym wyboru opiekuna młodzieżowej rady 
gminy dokonuje rada gminy spośród kandydatów wskazanych przez młodzieżową radę gminy. 

 
Opiekunem może zostać każda osoba, która ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje lub jest 
zatrudniona bądź prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy oraz ma doświadczenie w 
pracy z młodzieżą 
 
Do zadań opiekuna MRG należy m.in. wspieranie merytoryczne działań podejmowanych przez MRG, 
służenie głosem doradczym,  koordynacja współpracy i swobodny przepływ informacji  pomiędzy 
Radą Gminy i Urzędem Gminy, obecność na sesjach MRG, pomoc organizacyjna MRG oraz wspieranie 
działań na rzecz młodzieży.  

Młodzieżowa Rady Gminy Michałowice (MRG), podczas sesji, która odbyła się 9 stycznia  2023 roku 
podjęła uchwałę nr III/3/2023  w sprawie wskazania kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna 
Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice.   

MRG wskazała:  
Panią Joannę Noskę - nauczycielkę w szkole w Michałowicach 
Panią Hannę Młyńską - nauczycielkę w szkole w Nowej Wsi 
Pana Jacka Kobę - mieszkańca gminy Michałowice 
 
23 stycznia 2023 roku Pani Hanna Młyńska przesłała poniższe oświadczenie:  
 
"Dzień dobry, cieszę się, że młodzież obdarzyła mnie zaufaniem i docenia moje zaangażowanie w 
organizację kampanii wyborczych i samych wyborów do MRG Michałowice w naszej szkole. 
Chętnie pomogę opiekunowi, który zostanie wybrany. 
Nie mogę kandydować, ponieważ nie odpowiada mi formuła, że wyboru opiekuna dokonają dorośli a 
nie młodzież reprezentująca uczniów naszych szkół. 
Z poważaniem Hanna Młyńska" 
 
Z uwagi na wymóg  art. 5b ust. 14 ustawy o samorządzie gminnym i przedstawione przez Panią 
Młyńską oświadczenie, nie może być ona uwzględniona w kandydowaniu do pełnienia funkcji 
opiekuna MRG.  
 
Wobec powyższego kandydatami są:  
 
Pani Joanna Noska - nauczycielka języka angielskiego. W szkole pracuje od 13 lat. Swoją karierę 
zawodową rozpoczęła w 2009 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, pracując w 
gimnazjum. Po siedmiu latach przeniosła się do Szkoły Podstawowej w Michałowicach, gdzie pracuje 
do teraz.  
Ma dobry kontakt z młodzieżą szkolną, bierze  udział oraz organizuj wiele akcji, również 
charytatywnych, w które angażuje również uczniów, z dobrym skutkiem. 
Od trzech lat jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego w michałowickiej szkole, a od zeszłego roku 
również koordynuje wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w tej placówce. 
Lubi swoją pracę, chociaż pochłania większość jej czasu. Kiedy znajdzie chwilę dla siebie, uwielbia 
podróżować oraz zaszyć się na kanapie z książką. 
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Pan Jacek Koba - absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu (1993), Ośrodka 
Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (1997), Szkoły Biznesu Politechniki 
Warszawskiej – MBA (2000). Nauczyciel języka angielskiego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu. 
Następnie, liczne stanowiska w branży telekomunikacyjnej – m.in. Orange, Siemens, Samsung, LG. 
Obecnie Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w ZTE.  
Od 2009 mieszkaniec Michałowic-Wsi. Inicjator licznych lokalnych działań integrujących 
mieszkańców, w tym dla młodzieży.  
Zainteresowania: ogrodnictwo, podróże (ponad 50 odwiedzonych krajów), języki obce (angielski, 
niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, chiński), działalność społeczna, literatura.  
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Uzasadnienie



