
Protokół 
z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 3 marca 2008 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 15.00 do godz. 17.45
MIEJSCE SESJI: Urząd Miasta Zgierza s. 114
LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH: 24

Posiedzeniu przewodniczył – Przewodniczący Rady Miasta Zgierza p. A. Mięsok.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze  nieobecnym na sesji Rady Miasta Zgierza.

3. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących.

4. Wybór członków komisji do spraw opracowania Regulaminu Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

5. Wolne wnioski.

6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

7.  Zamknięcie obrad sesji.

Pkt. 1. Przewodniczący RMZ p. A. Mięsok otworzył posiedzenie inauguracyjne sesji Młodzieżowej 
Rady Miasta Zgierza. Powitał nowo wybranych „młodych radnych” oraz wszystkich przybyłych na 
dzisiejszą sesję.

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.

Pkt.  2.  Przewodniczący  RMZ  wraz  z  wiceprzewodniczącym  p.  J.  Komorowskim  wręczyli 
uroczyście zaświadczenia o wyborze na członka MRMZ.

Pkt. 3. Przewodniczący p. A. Mięsok poprosił o powołanie Komisji Skrutacyjnej, odpowiedzialnej 
za przeprowadzenie wyborów. 

Członkowie MRMZ powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: Angelika Kubik, Michał Jałowiec, 
Michał Świętosławski. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano: za-21, przeciw-0, wstrzym.-1. - Komisję powołano.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została p. A. Kubik.
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Członkowie  zgłosili następujące kandydatury na stanowisko Przewodniczącego MRMZ:
– Piotr Marcjanik
– Magdalena Mikołajczyk
– Zbigniew Linkowski
– Patrycja Sadowska
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zamknął listę zgłoszeń i ogłosił 10 minut przerwy dla Komisji Skrutacyjnej. 

Po  przerwie  głos  zabrał  przewodniczący  Komisji  Statutowo-Prawnej  J.  Nastalczyk  objaśniając 
zasady głosowania.

Członkowie  MRMZ  otrzymali  kolejno  karty  do  głosowania  według  listy  odczytanej  przez 
przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej po czym przystąpili do głosowania.

Po wrzuceniu wszystkich kart do głosowania do urny głos zabrał Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół 
zwracając się do wybranych członków MRMZ. Zapewnił młodzież, iż jej działania będą wspierane 
przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta aby były skuteczne. Poinformował, iż spośród członków 
MRMZ poznał młodych ludzi, którzy zajęli się tematem ścieżek rowerowych, w tej chwili zadanie 
jest na daleko posuniętym etapie. Podkreślił,  iż ogromną przewagą MRMZ w stosunku do ludzi 
dorosłych jest szeroko pojęta wyobraźnia. Przed młodymi ludźmi  stoi  niezwykłe wyzwanie, pan 
prezydent wyraził nadzieję, iż MRMZ będzie prężnie i  skutecznie działała.

Przewodniczący RMZ ogłosił 5 minut przerwy dla Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie.

Po przeliczeniu głosów Przewodnicząca Komisji oznajmiła, iż dwóch spośród czterech kandydatów 
uzyskało po tyle samo głosów. Wyniki I tury głosowania to:
– Piotr Marcjanik – 1 głos
–  Magdalena Mikołajczyk- 9 głosów
–  Zbigniew Linkowski- 5 głosów
–  Patrycja Sadowska- 9 głosów

Analogicznie przystąpiono do II tury głosowania gdzie oddano głos na dwie kandydatki Magdalenę 
Mikołajczyk oraz Patrycję Sadowską.

W II turze wyborów obie kandydatki uzyskały po tyle samo głosów tj. 12.

Przed  przystąpieniem  do  głosowania  kandydatki  na  przewodniczącego  MRMZ  zaprezentowały 
swoje osoby i plan działania jaki będą realizowały po wyborze na stanowisko.

W związku z powyższym analogicznie przystąpiono do III tury wyborów.

Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej  odczytała  protokół  z  głosowania  na  przewodniczącego 
MRMZ z dnia 3 marca 2008 r., który stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przewodnicząca MRMZ 
została Patrycja Sadowska uzyskując 16 głosów. Magdalena Mikołajczyk otrzymała 8 głosów.

Następnie młodzi radni przeszli  do procedowania kolejnego etapu punktu 3, czyli  wybór dwóch 
wiceprzewodniczących MRMZ.
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Członkowie  Młodzieżowej Rady zgłosili następujące kandydatury na wiceprzewodniczących:
– Piotr Marcjanik
– Hanna Witczak
– Zbigniew Linkowski
– Adrian Kaleta
– Aleksandra Malik
– Klaudia Warżel
– Barbara Stankowska
– Wojciech Szulc
– Magdalena Mikołajczyk
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Kolejno nastąpiła autoprezentacja zgłoszonych kandydatów.

Przewodnicząca  MRMZ  poprosiła  o  powołanie  Komisji  Skrutacyjnej,  odpowiedzialnej  za 
przeprowadzenie wyborów.

Członkowie MRMZ powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: Angelika Kubik, Michał Jałowiec, 
Michał Świętosławski. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Przewodnicząca P. Sadowska poddała pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano: za-jednogłośnie - Komisję powołano.

Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została p. A. Kubik.

Przewodnicząca ogłosiła 10 minut przerwy dla Komisji Skrutacyjnej. 

Po przerwie.

Członkowie  MRMZ  otrzymali  kolejno  karty  do  głosowania  według  listy  odczytanej  przez 
przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej po czym przystąpili do głosowania.

Przewodnicząca MRMZ ogłosiła 5 minut przerwy dla Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie.

Po  przeliczeniu  głosów  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej   poinformowała  o  wynikach 
głosowania, poszczególni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:

– Piotr Marcjanik – 4 głosy
– Hanna Witczak – 3 głosy
– Zbigniew Linkowski – 4 głosy
– Adrian Kaleta – 5 głosów
– Aleksandra Malik – 2 głosy
– Klaudia Warżel – 5 głosów
– Barbara Stankowska – 3 głosy
– Wojciech Szulc – 5 głosów
– Magdalena Mikołajczyk – 11 głosów
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Komisja  Skrutacyjna  stwierdziła,  iż  w  wyniku  głosowania  wyłoniono  jednego 
wiceprzewodniczącego – Magdalenę Mikołajczyk, która uzyskała największą ilość głosów tj. 11.
Komisja zarządziła także II turę głosowania pomiędzy trzema kandydatami, którzy uzyskali taką 
sama liczbę głosów – 5.

Analogicznie przystąpiono do II tury głosowania gdzie oddano głos na trzech kandydatów.

Przewodnicząca MRMZ ogłosiła 5 minut przerwy dla Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie.

Po  przeliczeniu  głosów  Przewodnicząca  Komisji  Skrutacyjnej   poinformowała  o  wynikach 
głosowania, poszczególni kandydaci otrzymali następująca ilość głosów:

– Adrian Kaleta – 8 głosów
– Klaudia Warżel – 6 głosów
– Wojciech Szulc – 10 głosów

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania na wiceprzewodniczących 
MRMZ z dnia 3 marca 2008 r., który stanowi załącznik nr 4 do protokołu. II wiceprzewodniczącym 
MRMZ został Wojciech Szulc. 

Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt.  4.  Przewodnicząca  MRMZ P.  Sadowska  poprosiła  o  zgłaszanie  kandydatur  na  członków 
komisji d/s opracowania Regulaminu Rady.

Członkowie MRMZ zgłosili  propozycje aby były to trzy, pięć bądź osiem osób, czyli  po jednej 
osobie z każdego okręgu.

W związku  z  powyższym przeprowadzono  głosowanie  nad  liczbą  osób,  które  mają  pracować  
w Komisji ds. opracowania regulaminu:
3 członków- 2 głosy
5 członków – 5 głosów
8 członków – 14 głosów.

Przewodnicząca  MRMZ  poprosiła  o  zgłoszenie  po  jednej  z  kandydatur  z  każdego  okręgu. 
Zgłoszono następujące kandydatury:

– Piotr Marcjan
– Michał Jałowiec
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– Delfina Sędzicka
– Aleksandra Malik
– Hanna Witczak
– Rafał Wiktorski
– Zbigniew Linkowski
– Ewelina Krzepińska
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.

Przewodnicząca MRMZ poddała pod głosowanie kandydatów na członków w/w Komisji. 

Głosowano: za- jednogłośnie.

Przewodnicząca P. Sadowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
 
w sprawie   powołania  komisji  do  spraw opracowania  Regulaminu  Młodzieżowej  Rady Miasta  
Zgierza.

Głosowano: za-jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 5.  Przewodnicząca poinformowała, iż  D. Sędzicka zgłosiła swój udział w konkursie „ośmiu 
wspaniałych”, który odbędzie się 12 marca 2008 r, przewodnicząca zapytała czy MRMZ wyraża 
zgodę na to aby D. Sędzicka reprezentowała MRMZ?

W głosowaniu: za- 23, przeciw-0, wstrzym.1 wyrażono zgodę.

Przewodniczący  RMZ  A.  Mięsok  zaproponował  Komisji  ds  opracowania  Regulaminu  aby 
skonsultowała swoje działania z Komisją Statutowo-Prawną.

Pkt. 6. Termin kolejnego spotkania ustalono na 1 kwietnia br na godź. 15.30

Pkt. 7. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca zamknęła obrady I sesji.

Protokołowała

Sylwia Sobieszczyk 
Przewodnicząca Młodzieżowej 

                                                                                                           Rady Miasta Zgierza

                                                                                                            Patrycja Sadowska 
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