
Protokół 
z IX sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 11 marca 2009 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 11.00 do godz. 12.30
MIEJSCE SESJI: Urząd Miasta Zgierza s. 114
LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH:  15
                                                        nieobecnych:   6

Posiedzeniu przewodniczył – przewodniczący MRMZ Z. Linkowski.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie opiekuna MRMZ powołanego przez Prezydenta Miasta Zgierza.
4. Informacja Zespołu szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu dot. inicjatywy zorganizowania 

forum młodzieży powiatu zgierskiego w ramach obchodów 90- lecia szkoły.
5. Informacja z prac pełnomocnika Prezydenta Miasta Zgierza ds. Społecznych.
6. Informacja z przebiegu miejskiego finału WOŚP.
7. Podsumowanie ferii zimowych w mieście.
8. Informacja w zakresie oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta Zgierza.
9. Odpowiedź Prezydenta Miasta Zgierza na wniosek MRMZ na temat priorytetu IX.
10. Informacja Komisji Środowiska MRMZ w sprawie strony poświęconej środowisku 

naturalnemu.
11. Informacja na temat konkursu EKO MODA 2009.
12. Informacja Prezydenta Miasta na temat parku linowego.
13. Informacja z działalności miejskiego lodowiska w Zgierzu.
14. Sprawozdanie z wycieczki do Sejmu RP.
15. Informacja przewodniczącego MRMZ na temat lekcji historii Zgierza dla uczniów 

gimnazjów.
16. Ocena strony internetowej MRMZ.
17. Informacja na temat kapsuły czasu 2009-2109.
18. Informacja na temat projektu – spotkanie MRM z województwa łódzkiego.
19. Sprawozdanie z seminarium „Dobre praktyki Młodzieżowych Rad Gmin i Miast”.
20. Propozycje do porządku nadzwyczajnej sesji MRMZ w dniu 1 czerwca 2009 r. 
21. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie odwołania uchwały Nr VIII/14/09 z dnia 8 stycznia 2009 r.,
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b) w sprawie stanowiska MRMZ wobec projektu uruchomiania kopalni Rogóźno,
c) w sprawie segregacji śmieci w jednostkach organizacyjnych miasta Zgierza,
d) w sprawie uruchomienia w okresie wakacji letnich tzw. Zielonej linii autobusowej do 
Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Malinka”.

22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
24. Ustalenie terminu następnej sesji.
25. Zamknięcie obrad..

Pkt.  1. Przewodniczący  MRMZ Z.  Linkowski   otworzył  IX  sesję  Młodzieżowej  Rady Miasta 
Zgierza.  Powitał   „młodych radnych” oraz przybyłych na sesję zaproszonych gości:  Prezydenta 
Miasta  Zgierz,  Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza,  Radnych Miasta  Zgierza,  pracowników 
Urzędu Miasta Zgierza. 

Pkt. 2.  Przewodniczący Z. Linkowski poprosił o dopisanie po pkt 21 ppkt e) w brzmieniu: podjęcie 
uchwały w sprawie regulaminu Komisji Sportu i Rekreacji.

Porządek obrad z poprawkami przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.

Pkt.  3. Przewodniczący  MRMZ Z.  LinKowski  poprosił  Prezydenta Miasta  Zgierza o zabranie 
głosu w sprawie powołania opiekuna MRMZ.

Prezydent J. Sokół powiedział, iż istotnym elementem jest by ktoś merytoryczny zajął się pracą 
MRMZ,  Służył  pomocą  przy  projekcji  tego  co  MRMZ  robi,  w  jaki  sposób  myśli  o  mieście, 
kolegach ze szkoły, którzy na co dzień pracują bądź uczą się. Jednocześnie MRMZ funkcjonuje po 
godzinach szkolnych w mieście Zgierzu. Nadmienił, iż jeśli chodzi wiedzę z zakresu poruszania się 
w prawie MR, jak i w umiejscowieniu jej w ogólnopolskim myśleniu pewnego forum młodych 
ludzi, którzy chcą wprowadzać zmiany, chcą wpływać na to co bezpośrednio robią na co dzień w 
szkole, to pomoc formalną będzie sprawował Pan Cezary Łukasz Adamski. Dodał, iż na ostatniej 
Sesji  RMZ  Radni  wspominali  o  asystentach  czyli  osobie,  która  w   byłby  bliżej  związana  ze 
sprawami prawnymi, młodzieżowymi dlatego ten pomysł powstał i Pan  Adamski będzie dobrym 
opiekunem MR. Jest on laureatem wielu nagród z zakresu współpracy z młodzieżą jak i również 
konkursu „Ośmiu wspaniałych” i wiele innych osiągnięć związanych bezpośrednio z działalnością 
młodzieży.  Powiedział,  iż  ma  nadzieje  że  członkowie  MR i  Opiekun  MR będą  się  wzajemnie 
uzupełniali  i  życzył  owocnej  pracy.  Wspomniał również,  że był  w poprzedniej  kadencji  twórcą 
MRMZ  i  wspólnie  z  przewodniczącym   J.  Nastalczykiem  ustalony  został  regulamin  MR. 
Zorganizowane  było  spotkanie  trzy  dniowe  w  Bukowinie  Tatrzańskiej  z  młodzieżą,  która  w 
przyszłości chciałaby być radnymi i wówczas bardzo chętnie młodzi ludzie mówili o samorządzie. 
Dodał, iż zapał który młodzież posiada powinien być pozytywnie spożytkowany i opiekun MR jest 
bardzo istotną osobą, która pomorze realizować pomysły młodzieży. MR ma możliwość korzystania 
z  tej  opieki  lecz  nie  musi,  ponieważ członkowie  MR są  wybrani  przez  kolegów i  są  osobami 
niezależnymi. Powiedział by cała praca włożona w MR przynosiła jak najwięcej satysfakcji i by 
młodzież czuła się spełniona w tym co robi dla Miasta. Dodał, iż znajomość prawa przez MR jest 
plusem jak i minusem ponieważ młodzież spontanicznie reaguje na różnego rodzaju rzeczy a osoby, 
które  mają  doświadczenie  często  nie  zmieniają  tych  rzeczy bo uważają,  ze  to  nie  ma podstaw 
prawnych i nie ma racji bytu.  I dlatego ta spontaniczność MR jest tym czym oczekuje Miasto. 
Nadmienił, iż MR, która była w poprzedniej 
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kadencji  coraz  rzadziej  się  spotykała  ponieważ  nie  miała  opiekuna  i  nikt  nie  chciał  się  MR 
zajmować by nie mówiono, że jest to korzyść polityczna. Powiedział, ze chce by MR myślała bez 
ograniczeń, dla dobra swoich kolegów, znajomych, by krytycznie i mądrze patrzyli co się dzieje w 
mieście, pomagali sobie opiniami RMZ.

Pan Łukasz Cezary Adamski przywitał wszystkich i podziękował Prezydentowi za przedstawienie 
jego  osoby.  Przedstawił  się,  powiedział,  iż  jest  z  zawodu socjologiem i  trenerem umiejętności 
psychospołecznych.  Prowadzi  od  10  lat  szkolenia,  warsztaty  dla  grup  młodzieżowych  z  takich 
umiejętności jak komunikacja, negocjacje itp. Dodał, iż są to treści, które będą przydatne MR. Jest 
zaszczycony tym, że Prezydent powierzył mu opiekę nad MR. Powiedział, iż jest pełen optymizmu 
i razem z MR mogą dużo zdziałać. Swoją rolę określił jako wspierania działalności MR, nie w 
zastępowaniu  ani  wyręczaniu  członków  MR.  Dodał,  iż  po  rozmowie  z  przewodniczącym  Z. 
Linkowskim byłoby lepiej gdyby MR częściej się spotykała niż tylko na sesjach i zaproponował by 
były to spotkania robocze co tydzień w CKD w Zgierzu. 

Pkt.  4.  Przewodniczący  MRMZ  Z.  Linkowski  poprosił  o  przybliżenie  tematu,  Pana  Daniela 
Mielnika z Samorządu Szkolnego.

Pan Daniel  Mielnik przywitał  wszystkich zebranych. Powiedział,  iż szkoła  obchodzi 90 – lecie 
swojego istnienia i w związku z tym zaproponował posiedzenie MRMZ w Zespole Szkół Nr 1 im. 
J. S. Cezaka w Zgierzu. Celem tego spotkania byłoby działanie Szkolnego Samorządu w okresie 
ostatnich  20-stu  lat,  przybliżenie  postaci  twórcy  szkoły,  historii  szkoły,  oraz  dyskusja 
zaproponowana przez MRMZ. Termin spotkania jest szacowany na 8 – 10 czerwca, do uzgodnienia 
z Przewodniczącym MRMZ. Dodał, iż zaproszenie będzie przekazane na ręce przewodniczącego 
MRMZ.

Radna H. Witczak zapytała jaki byłby ogólny cel tego spotkania?

Pan  D.  Mielnik  odpowiedział,  iż  celem spotkania  będzie  przedstawienie  szkoły  Młodzieżowej 
Radzie  ponieważ  w  poprzednich  latach  byli  bardzo  związani  i  chcieliby  odnowić  współpracę. 
Dodał, iż dokładnego planu tego zebrania jeszcze nie zna.

Pkt. 5. Przewodniczący  MRMZ Z. Linowski poprosił Pełnomocnika ds. Społecznych  o zabranie 
głosu.

Pełnomocnik ds. Społecznych R. Matusiak przywitała wszystkich zebranych i nadmieniła, iż pełni 
funkcję  pełnomocnika  prezydenta  od  roku.  Powiedziała,  iż  sprawuje  nadzór  nad  środkami 
pozyskiwanymi  ze  sprzedaży  produktów  alkoholowych.  Środki,  które  wpływają  do  miasta  ze 
sprzedaży  alkoholu  pozwolą  na  finansowanie  profilaktyki.  Do  tej  pory  funkcjonował  program 
przeciwdziałania  alkoholizmowi  w  mieście,  a  obecnie  funkcjonuje  program  przeciwdziałania 
narkomanii. Jest w zamyśle tworzony program przeciwdziałania przemocy w mieście. Powiedziała, 
iż praca pełnomocnika opiera się na realizowaniu tego, co założone w naszym mieście, ponieważ są 
to programy przyjęte przez radnych, skierowane zarówno do osób starszych jak i młodzieży. Do tej 
pory z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ubiegłym roku zorganizowany został koncert, który 
miał  pokazać,  że  można  bawić  się  bez  użycia  narkotyków.  Organizowane  będą  szkolenia 
pedagogów,  pracowników  socjalnych  i  młodzieży  dotyczące  narkomanii.  Nadmieniła,  iż  jeśli 
chodzi o program przeciwdziałania przemocy to zajmuje się wysyłaniem dzieci z rodzin, które nie 
przekraczają  pewnej  kwoty dochodów, na  kolonie,  finansowane zostaną  ferie  w szkołach,  przy 
szkole nr 1 i 11 znajdują się świetlice i mają na celu wspomaganie dzieci  w nauce.  Dodała, iż 
chciałby by MRMZ wypowiedziała się na ten temat jak widzi swoje działania w tym kierunku. 
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Przewodniczący  Z.  Linkowski  zapytał  czy  są  już  jakieś  plany  dotyczące  wakacji?  Ile  osób 
wyjedzie?

Pełnomocnik  ds.  Społecznych R.  Matusiak  odpowiedziała,  iż  rozpatrywane są  kryteria  i  środki 
które  trzeba przeznaczyć  na wyjazd.  W ubiegłym roku były brane  pod uwagę dzieci  z  rodzin, 
których  dochód  nie  przekraczał  600  złotych.  Bliższych  informacji  może  udzielić  na  początku 
kwietnia  ponieważ  istnieje  Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  która 
spotyka  się  raz  w  miesiącu  i  opiniuje  poszczególne  zagadnienia  lub  pisma  o  dofinansowanie 
różnych przedsięwzięć w mieście.

Przewodniczący Z. Linkowski zapytał ile było osób które skorzystały z wyjazdu w tamtym roku?

Pełnomocnik ds. Społecznych R. Matusiak odpowiedziała, iż była to grupa 70 dzieci i oprócz tego 3 
Kluby Sportowe złożyły prośbę o dofinansowanie wakacji sportowych i była to grupa 6, 7 osób w 
trybie sportowym. 

Przewodniczący Z. Linkowski zapytał czy MRMZ może napisać projekt na pozyskanie środków 
dofinansowujących?

Pełnomocnik  ds.  Społecznych  R.  Matusiak  odpowiedziała,  że  jeżeli  MRMZ  napisze  program 
dotyczący profilaktyki w mieście i  ma plany promujące zdrowe życie,  prosi  o przedstawienie i 
wtedy wspólne zastanowienie się nad dalszą realizacją.

Pkt.  6.  Przewodniczący  Z.  Linkowski  przedstawił  informacje  dotyczące  WOŚP  w  mieście. 
Powiedział,  iż  zebrano 70.000.00 złotych,  przez 300 wolontariuszy w dwóch sztabach.  MRMZ 
brała czynny udział w przedsięwzięciu plan akcji został przekazany do Biura Rady.

Pkt.  7.  Przewodniczący   MRMZ Z.  Linkowski  poprosił  Panią  Ilonę  Majewską,  podinspektora 
Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia  o zabranie głosu.

Podinspektor  Wydziału  Kultury,  Sportu  i  Zdrowia  Pani  Ilona  Majewska  powiedziała,  iż  ferie 
organizowane były przez biblioteki, Miejski Ośrodek Kultury i Centrum Kultury Dziecka. CKD 
przygotowało program dla dzieci najmłodszych w ramach półkolonii, był podział na dwie grupy. 
Zorganizowane  zostały  zajęcia  taneczne,  plastyczne,  wycieczka  do  Muzeum  Zgierza  i  ferie 
zakończone  zostały  zabawą  o  charakterze  karnawałowym.  MOK  zaproponował  ofertę  dla 
młodzieży i przygotował zajęcia np. dla dziewcząt z projektowania ubiorów, odbywały się występy 
zespołów rockowych, plastyczne.

Pkt. 8. W punkcie tym kontynuowała swoja wypowiedź p. Ilona Majewska. Powiedziała, iż ofertę 
można  znaleźć  zapisując  się  na  stronie  MOK-u  i  otrzymywać  na  skrzynkę  email  informacje, 
również na stornie info serwisu miejskiego, bądź na stronie independent.pl i student.news.pl., na 
plakatach miejskich oraz tablicy świetlnej Urzędu Miasta Zgierz. Przedstawiła ofertę MOK-u dla 
młodzieży,  która  zawiera:  zajęcia  plastyczne,  taneczne,  występy zespołów rockowych.  Wkrótce 
odbędzie się konkurs o złotą paletę, złotą maskę, złotą łódkę  i złote pióro zwany „Złotą wiosną” 
skierowany dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to oferta, w której można się 
sprawdzić  w  dziedzinie  teatralnej,  plastycznej,  literackiej  oraz  muzycznej.  Oferta  dla  fanów 
Animoku  polegająca  na  nauce  przygotowania  sushi,  rysowania  mangi  oraz   spotkania  z 
przedstawicielami towarzystwa polsko – japońskiego. Dodała, iż 4 lipca odbędzie się Ogólnopolski 
Konwent Mangi i Anime w MOK-u, 28 – 30 sierpnia Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich 
„Ogień w głowie”, 21-22 listopada Festiwal „Stachura pozostałym”, który jest imprezą poetycką, 
Festiwal „Slodkobłękitów”- Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich oraz „Drgania 
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przestrzeni”  -  Ogólnopolski  Festiwal  Taneczny.   MOK  w  czasie  wakacji  przygotowuje  serie 
koncertów w ogrodzie. Nadmieniła, iż w najbliższym czasie będzie konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.

Przewodniczący  MRMZ Z. Linkowski zapytał czy jest możliwość otrzymania tych informacji o 
ofertach kulturowych w formie pisemnej?

Podinspektor Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia Pani Ilona Majewska odpowiedziała, iż wszystkie 
informacje są umieszczone na stronie info serwisu zgierskiego.

Pkt.  9.  Przewodniczący  MRMZ Z.  Linkowski  poinformował,  iż  Prezydent  Miasta  przedstawił 
pisemnie odpowiedz na wniosek MRMZ dotyczący priorytetu IX.

Pkt. 10. Przewodnicząca Komisji Środowiska MRMZ powiedziała, iż prace nad stroną internetową 
zostały wstrzymane, lecz w najbliższym czasie  jest  nadzieja,  że strona powstanie  przy pomocy 
Komisji ds. Środowiska. 

Przewodniczący  MRMZ Z. Linkowski zapytał o powód zaprzestania prac nad stroną internetową?

Przewodnicząca  Komisji  Środowiska  odpowiedziała,  iż  pojawiły  się  problemy  od  strony 
technicznej.

Pkt.  11.   Przewodniczący   MRMZ Z.  Linowski  powiedział,  że  do  dnia  27  lutego  2009  roku 
wpłynęło  jedno  zgłoszenie  do  konkursy  EKO  MODA 2009.  Organizatorzy  zaproponowali  by 
MRMZ podjęła wspólne działania z Gminą Zgierz. 

Pkt. 12. Przewodniczący  MRMZ Z. Linkowski nadmienił, iż park linowy zamontowany ma być w 
Parku Miejskim i. T. Kościuszki w Zgierzu.

Brak referenta w tym punkcie.

Pkt. 13. Przewodniczący  MRMZ Z. Linkowski przeniósł ten punkt na kolejną Sesję. 

Pkt.  14. Sprawozdanie  z  wycieczki  do  Sejmu  RP odczytała  Radna  MRMZ  E.  Olejniczak 
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Pkt.  15.  Przewodniczący   MRMZ  Z.  Linkowski  wraz  z  radnym  Michałem  Bielińskim 
zaprezentowali na rzutniku informacje które zostaną przekazane uczniom na lekcjach historii, które 
zaczną się pod koniec marca. Opracowaniem lekcji zajął się Pan Maciej Wierzbowski. 

Pkt. 16.  Przewodniczący  MRMZ Z. Linkowski powiedział, iż MRMZ nie będzie miała własnej 
strony internetowej, lecz ma zakładkę na stronie Urzędu Miasta Zgierza.

Głos  zabrała  Pani  A.  Wiaderkiewicz  z  Wydziału  Informatyki  i  Telekomunikacji,  informując,  iż 
zakładka na stronie Urzędu Miasta widnieje już od miesiąca bądź dwóch. Powiedziała, iż wszelkie 
uwagi  bądź  propozycje  można  zgłaszać  każdego  dnia.  Strona  została  rozbudowana,  na  dzień 
dzisiejszy posiada 8 zakładek i jeśli jest taka potrzeba może  zostać bardziej rozbudowana. Dodała, 
iż  informacje  o  MRMZ muszą  być  opublikowane  w  serwisie  Urzędowym gdyż  jest  to  objęte 
ustawą. Uważa, iż tworzenie osobnej strony tylko i wyłącznie o MRMZ było by  powielaniem 
informacji zawartych już we wcześniej wspomnianym serwisie Urzędowym. 
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Dużo  zależy  od  członków  MRMZ,  by  regularnie  strona  była  przeglądana  i  by  na  bieżąco 
weryfikować  informacje  w  niej  zawarte.  Dodała,  iż  należy  informować  o  różnego  rodzaju 
wydarzeniach przynajmniej tydzień - do półtora tygodnia wcześniej. Zaapelowała o większą chęć 
współpracy członków MRMZ.

Pkt. 17.  Przewodniczący  MRMZ Z. Linkowski powiedział,  iż ten pomysł wypłynął od niego i 
zgłosił się już z tym do Naczelników Infrastruktury i Urbanistyki. Na dzień dzisiejszy pomysł jest 
w fazie projektowania i jeżeli będzie skończony zostanie przedstawiony Radnym MRMZ. Kapsuła 
ta  ma  dotyczyć,  dostarczenie  informacji  naszym  pokoleniom  –  zakopanie  pod  ziemią  zdjęć, 
dokumentów itp. rzeczy wiążących się z czasami w których żyjemy. 

Pkt  18.   Przewodniczący   MRMZ  Z.  Linkowski  powiedział,  iż  napisał  projekt  wspólnie  ze 
Stowarzyszeniem „Iskra” w Zgierzu lecz ten cel nie został dofinansowany. Projekt jest cały czas 
rozpatrywany i być może pieniądze zostaną pozyskane z innego źródła. 

Pkt. 19. Przewodniczący Z. Linkowski poinformował, iż 6-7 marca 2009 roku w Warszawie odbyło 
się  spotkanie  dotyczące  wymiany  doświadczeń  Młodych  Radnych.  Uczestniczyło  20 
przedstawicieli Młodzieżowych Rad wraz z opiekunami, radnymi bądź pracownikami Biura Rady 
Miasta. Została nawiązana bliższa współpraca z trzema Młodzieżowymi Radami. MRMZ dostała 
zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkanie MR, które odbędzie się w Tarnowie. 

Pkt. 20.  Przewodniczący Z. Linkowski powiedział,  iż chciałby usłyszeć od radnych propozycje 
dotyczące porządku obrad. Dodał, iż zostaną przedstawione osoby, które zwyciężyły w konkursie 
„Złote pióro”.

Pkt. 21a. Projekt uchwały w sprawie odwołania uchwały Nr VIII/14/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. 
Omówił przewodniczący Z. Linkowski.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- 14, przeciw – 0, wstrz. - 3.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 21b. Projekt uchwały w sprawie stanowiska MRMZ wobec projektu uruchomiania kopalni 
Rogóźno.
Komisja ds. Środowiska projekt uchwały opiniowała pozytywnie.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- 11. przeciw – 0, wstrz. - 4. 

Uchwałę podjęto.

Pkt. 21c.  Projekt uchwały w sprawie segregacji śmieci w jednostkach organizacyjnych miasta 
Zgierza.
Komisja ds. Środowiska projekt uchwały opiniowała pozytywnie
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Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- 9,  przeciw – 1, wstrz. - 5

Uchwałę podjęto.

Pkt. 21d.  Projekt uchwały w sprawie uruchomienia w okresie wakacji letnich tzw. Zielonej linii 
autobusowej do Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Malinka”.
Komisja ds. Sportu i Rekreacji projekt uchwały opiniowała pozytywnie.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- 9, przeciw - 0 , wstrz. - 6.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 21e.  Projekt uchwały w sprawie regulaminu Komisji ds. Sportu i Rekreacji.
Komisja ds. Sportu i Rekreacji projekt uchwały opiniowała pozytywnie.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za – jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 22.  Radna zgłosiła wniosek dotyczący wysyłania zaproszeń i porządku obrad Sesji MRMZ 
wszystkim Radnym RMZ.

Przewodniczący Z. Linkowski powiedział, iż zaproszenia są przywieszane na tablicy informacyjnej, 
przewodniczący RMZ zaproszenie otrzymuje bezpośrednio na półkę.

Radna Hanna Witczak zgłosiła wniosek dotyczący wprowadzenia kolorów dowodów osobistych 
tymczasowych i na okres stały. 

Pełnomocnik  ds.  Społecznych R.  Matusiak  powiedziała,  iż  niektórzy sprzedawcy nie  patrzą  na 
dowody osobiste  kupujących i  sprzedają  młodzieży alkohol.  W tym wypadku jeśli  coś  takiego 
zostanie  zauważone  powinno  być  zgłoszone  do  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, która jest upoważniona do takich kontroli. 

Radna  Delfina  Sędzicka  powiedziała,  iż  27  lutego  został  zorganizowany  Turniej  Piłki  Nożnej 
Dziewcząt,  a  2  marca  Turniej  Piłki  Nożnej  Chłopców,  którego  współorganizatorem był  Urząd 
Miasta. Dodała iż MRMZ nie została poinformowana o tego typu imprezie i stwierdzała, że MRMZ 
jest odsuwana od reprezentowania młodych Zgierzan. 

Przewodniczący Z. Linkowski zaproponował, by zwrócić się do Prezydenta Miasta,by MRMZ była 
informowana na bieżąco o wydarzeniach związanych z udziałem młodzieży. 

Pani A. Wiaderkiewicz z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji powiedziała, iż można skorzystać 
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z  infoserwisu  Miasta  gdzie  są  zamieszczane  wszelki  informacje  dotyczące  organizowanych 
konkursów, turniejów, olimpiad itp. 

Podinspektor Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia Pani Ilona Majewska dodała, iż takie informacje 
umieszczane są na plakatach informacyjnych.

Pełnomocnik  ds.  Społecznych  R.  Matusiak  powiedział,  iż  chciałby  by  MRMZ  przekazywała 
informacje dotyczące tego co młodzież chciałaby zmieniać, czego oczekuje itp. Dodała, iż inwencja 
twórcza młodzieży jest mile widziana.

Przewodniczący Z. Linkowski odpowiedział, iż do końca kwietnia MRMZ zgłosi swoje propozycje.

Radna zapytała czy są dobrane nowe osoby do MRMZ?

Przewodniczący  Z.  Linkowski  odpowiedział,  iż  10  marca  zostało  doniesione  oświadczenie  A. 
Szawłowskiej. Na kolejnej Sesji zostanie zgłoszony projekt uchwały dotyczący objęcia mandatu 
przez nową radną.

Radna zapytała co będzie z osobami notorycznie nie uczestniczących w posiedzeniach?

Przewodniczący Z.  Linkowski  odpowiedział,  iż  te  osoby nie  złożyły rezygnacji  lecz  może być 
wysłany  list  w  celu  upomnienia.  Dodał,  iż  kieruje  wniosek  do  Prezydenta  Miasta  dotyczący 
zorganizowania  lekcji  MRMZ  w  celu  pozyskiwania  środków  finansowych  z  zewnątrz. 
Poinformował, iż MRMZ ma osobę, która zajmuje się kontaktem z mediami i jest Rzecznikiem 
Prasowym  MRMZ,  a  jest  to  E.  Olejniczak.  Poinformował  także,  iż  został  powołany  przez 
Przewodniczącego RMZ na asystenta społecznego.

Pkt. 23. Protokół z VIII sesji przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.
            
Pkt.24. Termin kolejnej sesji ustalono na miesiąc czerwiec.

Pkt. 25. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Z. Linkowski zamknął obrady IX sesji.

          Protokołowała 

       Sylwia Bełkowska

             Sporządziła

       Angelika Markowska 
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