
Protokół z I Zwyczajnej Sesji Rady Samorządu Uczniowskiego 

z dnia 1. grudnia 2015 roku (wtorek) 

Miejsce: sala 105, I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej 

Górze, ul. Kilińskiego 7. 

Godzina rozpoczęcia obrad: 14:40 

 

Członkowie Rady obecni – 15 (13 na otwarciu sesji i pierwszych głosowaniach) 

członkowie Rady nieobecni – 5 

Frekwencja 75% 

Na Sesji obecny był Opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego – p. Aneta 

Napierała. 

Przebieg obrad: 

1. Otwarcie sesji – sprawdzenie obecności i frekwencji. 

 

2. Głosowanie nad przyjęciem do Sekcji Technicznej Rady Marcina Kielara,  

kl. I B, przy jednoczesnym mianowaniu na członka Rady: 

 

Po przedstawieniu kandydatury (zgłoszona przez Aleksandra Piskorza oraz 

Opiekuna Rady) i dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego. 

Wyniki głosowania: 

- głosy za – 13, 

- głosy przeciw – brak, 

- głosy wstrzymujące się – brak, 

- frekwencja – 65%. 

 

Decyzją Rady Marcin Kielar został przyjęty do Sekcji Technicznej Rady oraz 

mianowany na członka Rady. 

 

3. Głosowanie w sprawie mianowania Julii Augustyniak, kl. II D, na Fotografa  

Rady przy jednoczesnym mianowaniu na członka Rady: 

 

Po przedstawieniu kandydatury (zgłoszona przez Aleksandra Piskorza oraz 

Opiekuna Rady) i dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego.  

Wyniki głosowania:  

- głosy za – 13, 

- głosy przeciw – brak, 

- głosy wstrzymujące się – brak, 

- frekwencja – 65%. 

 

Decyzją Rady Julia Augustyniak została mianowana Fotografem oraz 

członkiem Rady. 

 



4. Głosowanie nad zmianą Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej: 

 

Wnioskodawca Aleksander Piskorz, po umotywowaniu swojego wniosku 

dotyczącego zmiany Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej Michała 

Horelika, zaprezentował kandydaturę członka Rady Patryka Kujawińskiego, 

kl. I F, na stanowisko Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej.  

Po dyskusji przystąpiono do głosowania jawnego. 

Wyniki głosowania: 

- głosy za – 15, 

- głosy przeciw – brak, 

- głosy wstrzymujące się – brak, 

- frekwencja – 75%. 

 

Decyzją Rady Michał Horelik przestał pełnić funkcję Przewodniczącego 

Szkolnej Komisji Wyborczej. Na nowego Przewodniczącego mianowano 

Patryka Kujawińskiego. 

 

5. Sprawozdanie z przebiegu Jesiennych Spotkań Kulturalnych „Autunalia” z dni 

16-20. listopada 2015 roku – sprawozdanie wygłosił Przewodniczący 

Aleksander Piskorz: 

 

- dekoracje oceniono pozytywnie, 

- poziom organizacyjny oraz artystyczny występów scenicznych oraz 

wydarzeń towarzyszących oceniono pozytywnie, 

- inicjatywę dotyczącą tańczenia Belgijki zaaprobowano i jednogłośnie 

zadecydowano o powtórzeniu akcji. 

 

 Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku 

Obrad. 

 

 

6. Sprawozdanie z przebiegu akcji zbiórki książek dla biblioteki Szkoły 

Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze – sprawozdanie wygłosił Przewodniczący 

Aleksander Piskorz: 

 

- akcja zakończyła się zebraniem ok. 250 woluminów, 

- najaktywniejszych uczestników zbiórki Rada postanowiła nagrodzić – trzy 

osoby otrzymały bony na pizzę. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

7. Sprawozdanie z przebiegu prac remontowych w Radiowęźle – sprawozdanie 

wygłosił Przewodniczący Aleksander Piskorz: 

 

- prace trwać będą do końca stycznia, 

- koszty związane z pracami poniesie Rada Samorządu Uczniowskiego. 

 



Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

8. Sprawozdanie dotyczące finansów Rady Samorządu Uczniowskiego – 

sprawozdanie wygłosił członek Sekcji Księgowość/Finanse Mateusz 

Trubiłowicz: 

 

- środki Rady na dzień 1.12.2015 wynoszą 1401,12 zł. 

- ostatnie wydatki to zakup kasetki na środki Rady (koszt – 31,78 zł) oraz 

zakup bonów na nagrody za akcję zbiórki książek i konkurs Halloween (120 

zł). Zostaną one zaksięgowane po dostarczeniu potwierdzenia zapłaty. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

9. Sprawozdanie z akcji „Psu na Budę” – sprawozdanie wygłosił członek Sekcji 

Wolontariatu Michał Kitowicz. 

 

10. W ramach Mikołajek 2015 zaplanowano, co następuje: 

 

- koordynatorem działań zostaje Ewa Ziembicka, 

- członkowie Rady w przebraniach świątecznych od 3. godziny lekcyjnej w 

dniu 4.12.2015 (piątek) chodzić będą po klasach, rozdając cukierki i składając 

Mikołajkowe życzenia uczniom i nauczycielom, 

- zakup cukierków i materiałów sfinansowany zostanie przez Radę 

Samorządu. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

11.  W ramach działań przygotowawczych do Referendum dotyczącego przyjęcia 

Regulaminu Rady Samorządu Uczniowskiego zaplanowano, co następuje: 

 

- prowadzenie kampanii profrekwencyjnej i informacyjnej na godzinach 

wychowawczych. 

 

Po zakończeniu dyskusji Rada przeszła do kolejnego punktu Porządku Obrad. 

 

12. Datę Referendum wyznaczono na dzień 16.12.2015 (środa). 

 

13. W ramach spraw różnych przedyskutowano kwestie dotyczące: 

 

- kranu na holu głównym (oczekiwanie na rozwój sytuacji i działania ze strony 

wykonawcy), 

- dotacji na sprzęt sportowy (decyzja o wsparcie materialnym Sekcji Sportowej 

pod koniec kadencji – zakup sprzętów sportowych z pozostałych środków 

budżetu), 

- uruchomienia gazetki szkolnej (temat przełożony na kolejną Sesję Rady), 

- utworzenia z pomocą uczniów zdalnego systemu bibliotekarskiego, 

pozwalającego uczniom sprawdzać poszczególne pozycje w zbiorach 

biblioteki szkolnej drogą elektroniczną. 



 

14. Zamknięcie sesji. 


