
Protokół 
z X sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 26 maja 2009 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 11.00 do godz. 14.15
MIEJSCE SESJI:  Centrum Obywatelskim w Zgierzu przy ul. Długa 29a

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. Zaprzysiężenie nowej radnej MRMZ – Anny  Szawłowskiej
4. Wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza –  na temat problemów i potrzeb miasta Zgierza
5. Informacja na temat funkcjonowania lodowiska miejskiego w Zgierzu w sezonie zimowym 

2008/09
6. Informacja na temat stanu przygotowań do uruchomienia parku linowego w Zgierzu
7. Informacja na temat remontu  i funkcjonowania Ośrodka Sportowo- Rekreacyjnego „Malin-

ka” w sezonie letnim 2009
8. Informacja na temat funkcjonowania i przyszłości Młodzieżowego Domu Kultury w Zgie-

rzu prowadzonego przez Powiat Zgierski
9. Informacja na temat udziału MRMZ w programie „Na młodzież patrz!”
10. Informacja Przewodniczącego MRMZ z działalności w okresie pomiędzy sesjami
11. Informacja z udziału delegacji MRMZ (Delfina Sędzicka, Wioletta Cywińska oraz opiekun 

MRMZ)  w Forum Młodzież – Radni „Czy Dolny Śląsk stać na więcej?”
12. Informacja na temat charytatywnego meczu piłki  nożnej  rozegranego na rzecz Mariusza 

Stępniaka dn. 26.04.2009 r.
13. Informacja z przebiegu wizyty studyjnej w Zgierzu delegacji Młodzieżowej Rady Miasta 

Nisko 
14. Informacja na temat stanu przygotowań do Dnia Dziecka w Zgierzu
15. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/10/09 Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w sprawie 
uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2009 r.,

b) w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w sprawie Młodzie-
żowego Domu Kultury w Zgierzu,
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c) w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w sprawie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Boruta”,

d) w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w sprawie Placu 
Jana Pawła II w Zgierzu,

e) w sprawie skierowania wniosku do Prezydenta Miasta Zgierza o dofinansowanie propo-
zycji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ze środków z funduszu za korzystanie z zezwoleń 
za sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zgierza.

16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
18. Zamknięcie obrad.

Pkt.  1. Przewodniczący  MRMZ  Z.  Linkowski   otworzył  X  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 zgłosił zmiany do porządku obrad: poprosił o przeniesienie 
pkt 15a do nowego pkt 3a i o dopisanie nowych: pkt 3b o brzmieniu: wystąpienie Komendanta 
Straży Miejskiej, pkt 18 o brzmieniu: wystąpienie Opiekuna MRMZ z ramienia Prezydenta Miasta 
Zgierza,  jednoznacznie  pkt  18  staje  się  pkt  19 oraz  skreślenie  pkt  10  o  brzmieniu:  Informacja 
Przewodniczącego MRMZ z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

Porządek obrad z poprawkami przyjęto w głosowaniu: za- 11, przeciw – 0, wstrz. - 0.

Pkt. 3.  Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski poprosił o powstanie i odczytał rotę ślubowania: 
„ Ślubuję uroczyście jako Młodzieżowa Radna pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy 
Miasto Zgierz,  działać zawsze zgodnie z  prawem oraz interesem młodzieży.  Godnie i  rzetelnie 
reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania 
zadań rady”.

P. Anna  Szawłowska: po złożeniu ślubowania, powiedziała kilka słów o sobie.

Pkt 3a. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/10/09 Młodzieżowej Rady Miasta 
Zgierza w sprawie uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na I półrocze 
2009 r.

Omówił przewodniczący MRMZ Z. Linkowski.

Uwag nie zgłoszono.

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

Uchwałę podjęto.
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Pkt.  3b.  Komendant  Straży  Miejskiej  p.  D.  Bereżewski  przywitał  wszystkich  zebranych. 
Przedstawił informacje dotyczącą zakresu zadań jakie wykonuje Straż Miejska na terenie Zgierza. 
Straż Miejska w Polsce jest jedyną formacją mundurową. Dodał, iż Straż w Zgierzu działa tylko i 
wyłącznie na terenie administracyjnym miasta i została ona powołana 18 lat temu 15 października 
przez Władze Miasta. Dodał, iż podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje straży 
gminnych (miejskich), ich zadania, prawne formy działania oraz zakres uprawnień jest ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych , która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku.
Do podstawowych zadań Straży Miejskiej należą m.in.: ochrona obiektów komunalnych i urządzeń 
użyteczności  publicznej, ochrona  spokoju  i  porządku  w miejscach  publicznych,  zabezpieczenie 
miejsca  przestępstwa, czuwanie  nad  porządkiem i  kontrolą  ruchu drogowego,  współdziałanie  z 
organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 
doprowadzanie  osób  nietrzeźwych  do  izby  wytrzeźwień  lub  miejsca  ich  zamieszkania, 
informowanie społeczności  lokalnej  o  stanie  i  rodzajach zagrożeń,  konwojowanie  dokumentów, 
przedmiotów  wartościowych  lub  wartości  pieniężnych  dla  potrzeb  gminy.  Następnie  został 
pokazany  i  mówiony  sprzęt  obronny  m.in.   kajdanki,  kij,  ręczny  miotacz  gazu,  paralizator 
elektryczny, osłony, broń ostra. Dodał, iż najlepszą obroną są ręce – siła fizyczna. Każdy Strażnik 
Miejski  ma  prawo  zażądać  dokumentów  potwierdzających  tożsamość  danej  osoby,  ma  prawo 
wydawać  polecenia,  może  ukarać  osobę  jeśli  stwierdzi  naruszenie  prawa,  ma  również  prawo 
skierowania  sprawy  do  Sądu.  Dodał,  iż  jeśli  chodzi  o  uprawnienia  do  osób  nieletnich 
funkcjonariusz ma prawo ukarać młodzież która ukończyła 17 rok życia. Straż interweniuje również 
w sytuacjach gdy właściciel psa nie stosuje się do przepisów i nie trzyma „pupila” na smyczy. 
Nadmienił również, iż Straż od kilku tygodni posiada fotoradar drogowy.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał o nowe uprawnienia Straży Miejskiej?

Komendant Straży Miejskiej p. D. Bereżewski odpowiedział, iż jeśli chodzi o przestępstwa osób 
nieletnich wszystko zostaje w kompetencjach Policji natomiast strażnicy mogą używać fotoradarów 
do kontrolowania ruchu drogowego, uzyskali też prawo do przeszukiwania pomieszczeń i kontroli 
bagaży oraz przy wspólnych działaniach z policją otrzymają broń palną. 

Radna   Delfina  Sędzicka  zapytała  czy  Straż  Miejska  posiada  dane  na  temat  wykroczeń 
popełnionych przez młodzież?

Komendant  Straży  Miejskiej  p.  D.  Bereżewski  odpowiedział,  iż  nie  posiada  takich  danych, 
ponieważ każda osoba popełniająca wykroczenie jest przekazywana w ręce Policji. Straż Miejska 
tylko dokumentuje zdarzenie. 

Opiekun MRMZ Ł. Adamski zapytał jaka jest ilość interwencji dotyczących „wagarowiczów”?

Komendant  Straży  Miejskiej  p.  D.  Bereżewski  odpowiedział,  iż  około  50  –  60  osób  rocznie 
wagarowiczów zostaje przekazanych w ręce dyrekcji placówki szkolnej do, której uczęszcza.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał czy jeśli osoba wagarująca zostanie zatrzymana w 
mieście Łodzi to  zostaje ona odwieziona do szkoły czy oddana w ręce Straży Miejskiej w Zgierzu?

Komendant  Straży  Miejskiej  p.  D.  Bereżewski  odpowiedział,  iż  w  takiej  sytuacji  osoba  jest 
przekazywana w ręce Policji, bądź wzywani są rodzice by odebrać dziecko.
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Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał jakie tereny w mieście według obserwacji Straży 
Miejskiej są uważane za niebezpieczne?

Komendant Straży Miejskiej p. D. Bereżewski odpowiedział, iż z danych statystycznych Straży jest 
to Park Miejski. 

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski powiedział, iż dostał taką informacje, że młodzież spotyka 
się w miejscu przy ulicy Rembowskiego 31 i zachowuje się nie stosownie i czy Straż Miejska może 
podjąć jakiekolwiek działania by temu zaprzestać?

Komendant  Straży  Miejskiej  p.  D.  Bereżewski  odpowiedział,  iż  jest  to  teren  prywatny  lecz 
właściciel został o tym powiadomiony i teren ma zostać zabezpieczony.

Radna H. Witczak zapytała czy jeśli  ktoś dzwoni z informacją o przestępstwie to trzeba podać 
swoje dane osobowe i czekać na przyjazd patrolu?

Komendant Straży Miejskiej p. D. Bereżewski odpowiedział, iż nie ma takiej potrzeby. Dodał, iż 
coraz  częściej  zgłoszenie  wpływają  w  formie  email.  W tym  roku  Straż  uczestniczyła  w  7255 
interwencjach.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał czy system kamer umieszczonych w autobusach jest 
sprawny?

Komendant Straży Miejskiej p. D. Bereżewski odpowiedział, iż firma „MARKAB” zainstalowała te 
kamery i są one w pełni sprawne.

Pkt. 4.  Z-ca Prezydenta S. Łodwig udzielił odpowiedzi na pytanie: Kto to jest Prezydent? - wg 
ustawy o samorządzie gminnym Prezydent jako organ wykonawczy gminy jest realizatorem zadań 
własnych  gminy  -  Strażnikiem  budżetu  Miasta.  Prezydent  wykonuje  rożnego  rodzaju  zadania 
zlecone,  którym  jest  np.  funkcjonowanie  USC,  ma  uprawnienie  również  do  udzielenia  ślubu 
cywilnego.  Pełni  role  organu  nadzorującego  placówki  szkolne  oraz  rolę  przedstawiciela 
właścicielskiego w spółkach,  w których miasto ma udziały (Wodociągi  i  Kanalizacja,  Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej,  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, MARKAB, Miejska  Komunikacja Tramwajowa). Prezydent 
jako  organ  wykonawczy  wykonuje  wszelkie  dyspozycje  RMZ,  przygotowuje  projekty  uchwał, 
rozpatruje i rozwiązuje problemy zgłaszane przez mieszkańców Zgierza. Prezydent i jego służby 
starają się uzyskać pomoc unijną i dotychczas zostało złożonych 25 projektów unijnych, które w 
większości  otrzymały  dofinansowanie.  Dodał,  iż  nie  ma  jeszcze  podjętej  decyzji  odnoście  hali 
sportowej przy SP Nr 12, lecz Zgierz znajduje  na pierwszym rezerwowym miejscu, by ten projekt 
uzyskał dofinansowanie z Unii. W trakcie realizacji jest projekt „Miasto Tkaczy” i wiele innych. 
Projektem przygotowywanym jest modernizacja tramwaju. 

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał czy w Zgierzu jest perspektywa, by powstało jeszcze 
jedno gimnazjum?

 Z-ca Prezydenta S. Łodwig odpowiedział, iż nie przewiduje się utworzenia nowego gimnazjum.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał się czy powstanie obwodnica miasta?

Z-ca Prezydenta S. Łodwig odpowiedział, iż jeśli chodzi o obwodnicę zewnętrzną S14 to jest ona 
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zaplanowana.  Według  Prezydenta  jest  ona  bardzo  potrzeba  i  było  by  dobrze  by  powstała  jak 
najszybciej, lecz to nie Prezydent jest wykonawcą tylko Generalna Dyrekcja Dróg i nie ma jeszcze 
konkretnej odpowiedzi na dzień dzisiejszy co do daty budowy. Dodał, iż w planach jest budowa 
obwodnicy wewnętrznej, która odciążyłaby ulicę Aleksandrowską i 3-go Maja. 

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał czy planowane jest ogrodzenie budynku USC w tym 
roku?

Z-ca Prezydenta S. Łodwig odpowiedział, iż nie posiada informacji na ten temat.

Przewodniczący MRMZ Z.  Linkowski zapytał  czy pozostałe  dwie połowy Pl.  Kilińskiego będą 
remontowane w tym roku?

Z-ca Prezydenta S. Łodwig odpowiedział,  iż w tym roku raczej nie, lecz jest już koncepcja  na 
zagospodarowanie tych dwóch połówek Pl. Kilińskiego.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski ogłosił 5 min przerwy w obradach.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski wznowił obrady po przerwie.

Uczennice  Gimnazjum  Nr  2  poprosiły  o  możliwość  przedstawienia  zebranym  prezentacji 
dotyczącej akcji na rzecz środowiska lokalnego „Ocalić od zapomnienia Park Boruta”. Przystąpiono 
do prezentacji multimedialnej na temat zagospodarowania Parku „Boruta”. Zostały przygotowane 
propozycje  zmiany wyglądu Parku.  Przede wszystkim oczyszczenie  stawu,  który jest  w bardzo 
złym stanie,  przycięcie krzewów, powstanie placu zabaw dla dzieci,  placu do gry w minigolfa, 
boiska do siatkówki. Poproszono radnych o wsparcie i akceptację zagospodarowania Parku  oraz o 
rozpoczęcie starań o włącznie Parku do rejestru pomników przyrody.

Opiekun MRMZ Ł. Adamski zapytał czy będzie możliwość działania na terenie Parku jeśli jednym 
właścicielem jest PCK a drugim osoba prywatna?

Uczennica Gimnazjum Nr 2 odpowiedziała, iż trzeba będzie uzyskać zgody od właścicieli.

Radny J. Nastalczyk powiedział, iż pomysł jest na zagospodarowanie parku bardzo dobry. Dodał, iż 
projekt ten należy przedstawić Prezydentowi i Radzie Miasta Zgierza.  

Pkt. 5. Dyrektor MOSiRu p. W. Królewiak powiedział, iż pomysł powstania lodowiska był bardzo 
trafny.  Frekwencja  była  bardzo  duża.  Przy  lodowisku  znajdowała  się  wypożyczalnia  łyżew  i 
kasków.  Dodał,  iż  w miesiącu styczniu lód zarobił  najwięcej  i  była  to  kwota 54.000,00 zł,  w 
ostatnim miesiącu otwarcia – marcu zarobiło tylko 3.000,00 zł. Miejsce pod lód jest wykupione na 
stałe, lecz na okres letni jest zwijane i początkiem listopada wznawiane jest otwarcie. Nadmienił, iż 
w przyszłym roku na 90 % lokalizacja  lodowiska się  nie  zmieni.  W zamyśle  jest  by powstało 
zadaszenie lodowiska, lecz związane jest ono z kosztem oszacowany jest na 250.000,00 zł

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zapytał czy  można by zwiększyć powierzchnie lodowiska?

Dyrektor MOSiRu p. W. Królewiak odpowiedział, iż były rozmowy prowadzone w tym temacie, 
lecz kwestia przedłużenia tafli lodu wiąże się z kosztem 7 – 8.000,00 zł.
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Pkt. 6. Dyrektor MOSiRu p. W. Królewiak powiedział, iż park linowy jest nowatorskim obiektem. 
Zawiera  on  trzy  trasy:  jedną  dla  dzieci  i  dwie  dla  dorosłych  (o  średnim  i  trudnym  stopniu 
trudności). Cena biletu waha się w granicach 20-30 zł. Pracownicy MOSiRu będą odpowiedzieli za 
osoby decydujące się na wspinaczkę. Nadmienił, iż datę otwarcia parku szacuje się na 1 czerwca w 
Dniu  Dziecka.  Osoby,  które  przyjdą  po  raz  pierwszy przed  wejściem na  tresę  przejdą  krótkie 
szkolenie. 

Pkt. 7. Dyrektor MOSiRu p. W. Królewiak powiedział, iż zaplanowany jest remont małego basenu
 na „Malince”,  którego szacowany koszt  wynosi  ok.  75.000,00 zł.  Dokonane zostały już prace 
związane  wyrównaniem  dna  basenu,  dodatkowo  umieszczone  zostaną  zjeżdżalnie  dla  dzieci. 
Nadmienił, iż na wzgórzu znajdują się boiska do siatkówki, piłki nożnej, koszykówki, plac zabaw 
dla dzieci, w przystani do dyspozycji są kajaki i rowerki wodne, łódki. 

Opiekun  MRMZ  Ł.  Adamski  powiedział,  iż  na  poprzedniej  sesji  MRMZ  przyjęła  uchwałę  o 
uruchomieniu sezonowej linii autobusowej w kierunku „Malinki” i byliby wdzięczni, by zostały 
poczynione działania w tym kierunku.

Dyrektor MOSiRu p. W. Królewiak odpowiedział, iż już wszystko jest uzgodnione i zostanie taka 
linia uruchomiona. 

Pkt. 8. Dyrektor MDK p. Wlaźlińska serdecznie podziękowała za zaproszenie. Powiedziała, iż od 
kilkunastu lat występuje problem siedziby, której budynek jest w stanie niezadowalającym. Do roku 
2012  siedziba  nie  zostanie  zmieniona,  w  tym  roku  zostanie  podjęta  decyzja  o  remoncie  bądź 
zmianie  lokalu.  Do  młodzieżowych  działań  należą  spektakle  teatralne,  wolontariat,  itp. 
Osiągniętych  sukcesów  jest  wiele  począwszy  od  ogólnopolskich  skończywszy  na 
międzynarodowych. Dodała, iż jest wdzięczna, że jest wsparcie ze strony Urzędu Miasta Zgierza, 
Prezydent przyznanej środki finansowe na działalność. Pojawiła się  propozycja by Dom Kultury 
przenieść do siedziby po Sądzie przy ul. Dąbrowskiego. Nadmieniła, iż budynek ten nie rokuje, że 
uda  się  stworzyć  takie  warunki  jak  obecne  lokum.  Projekt,  który  został  przedstawiony  przez 
architekta na planowana przebudowę budynku wyniósłby ok 4 milionów złotych. 
Została przedstawiona prezentacja multimedialna. 

Radny  J.  Nastalczyk  powiedział,  iż  mieszkańcy  oraz  radni  RMZ  są  za  utrzymaniem 
dotychczasowego lokum MDK. 

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zgłosił wniosek o wycofanie pkt 11, 12 i 13 z porządku 
obrad.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Pkt. 9. Opiekun MRMZ Ł. Adamski opowiedział o programie „Na młodzież patrz”-rozwój polityki 
młodzieżowej,  finansowanego  ze  środków  z  programu  „Młodzież  w  działaniu”,  którego 
realizatorem jest  Stowarzyszenie ze Szczecina.  Istotą tego programu jest  wypracowanie zrębów 
strategi młodzieżowej miejskiej. Do tej pory odbyły się dwa spotkania gdzie uczestniczyła młodzież 
ze szkół zgierskich, przedstawiciele MRMZ, osoby zajmujące się MRMZ, przedstawiciele władz 
miasta. Na pierwszym spotkaniu dokonana została analiza potrzeb własnych: co dorośli oczekują od 
młodzieży i co młodzież oczekuje od dorosłych, zaś na drugim spotkaniu wypracowane zostały 
propozycje:  co młodzieży jest  potrzebne. Osoby, które uczestniczą w spotkaniu stanowią rodzaj 
łączników między tą  grupą,  a  grupą,  która  się  spotyka z  rówieśnikami w szkołach.  Celem jest 
przeprowadzenie ankiet, sondaży, które mają za zadanie poznanie potrzeb młodych ludzi oraz co 
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należałoby  zrobić  by  w  Zgierzu  młodzieży  żyło  się  lepiej.  15  czerwca  odbędzie  się  trzecie 
spotkanie  gdzie  będą  prezentowane  wyniki  zebranych  informacji.  Efektem końcowym ma  być 
wypracowanie strategii młodzieży, której miastu brakuje. 

Pkt.  14. Przewodniczący  MRMZ  Z.  Linkowski  powiedział,  iż  Dzień  Dziecka  odbędzie  się 
6 czerwca w parku Miejskim, zaś 1 czerwca na Pl. Jana Pawła II.

Pkt. 15b. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza 
w sprawie Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 15c.  Projekt uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza 
w sprawie Zespołu Pieśni i Tańca „Boruta”.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt.  15d.   Projekt  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  stanowiska  Młodzieżowej  Rady  Miasta 
Zgierza w sprawie Placu Jana Pawła II w Zgierzu.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- jednogłośnie

Uchwałę podjęto.

Pkt. 15e.  Projekt uchwały  w sprawie  skierowania wniosku do Prezydenta Miasta Zgierza o 
dofinansowanie  propozycji  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Zgierza  ze  środków z  funduszu za 
korzystanie z zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Zgierza.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za – jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 16. Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski poinformował, iż otrzymał pismo, które wpłynęło 
od  radnej  Barbary  Stankowskiej,  która  zrezygnowała  z  pełnionej  funkcji  oraz  pismo  od  Pani 
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Dyrektor Domu Dziecka w Grotnikach z prośbą o pomoc w organizacji dofinansowania wyjazdu 
dzieci na wakacje. 

Opiekun  MRMZ  Ł.  Adamski  poprosił  radną  Delfinę  Sędzicką  o  przedstawienie  informacji 
dotyczących pisma Domu Dziecka w Grotnikach na sesję, która odbędzie się 1 czerwca.

Pkt. 17. Protokół z IX sesji przyjęto w głosowaniu: za- 9, przeciw – 0, wstrz. - 1.
Pkt. 18. Opiekun MRMZ Ł. Adamski powiedział, iż po wspólnych 3 miesiącach pracy z MRMZ 
chciałby podziękować młodzieży za aktywność, którą wykazywali w okresie między sesjami oraz 
za  uczestnictwo w poniedziałkowych zebraniach  roboczych.  Podziękował  Wiolecie  Cywińskiej, 
Ewelinie Krzepińskiej, Magdzie Mikołajczyk, Ewelinie Olejniczak, Delfinie Sędzickiej, Michałowi 
Świętosławskiemu,  Klaudii  Warżel  oraz  Zbyszkowi  Linkowskiemu  za  zaangażowanie  i 
poświęcenie. Dodał, iż wskazane byłoby zwiększenie aktywności, chciałby spotykać się z radnym 
MRMZ indywidualnie  i  porozmawiać  o wizji  funkcjonowania przez kolejny rok Młodzieżowej 
Rady oraz jaki poziom zainteresowania chce Rada prezentować i w jakim obszarze. Nadmienił, iż 
zebrania robocze odbędą się 2 w czerwcu i 2 spotkania w sierpniu w CKD o godz. 17. Od września 
wszystkie zebrania odbywać się będą w każdy piątek miesiąca o godz. 17 w CKD. We wrześniu 
odbędą się wybory uzupełniające. Działalnością administracyjną będzie zajmowała się jedna osoba 
– sekretarz MRMZ. 6 czerwca odbędzie się przedsięwzięcie w Parku Miejskim promujące MRMZ, 
która będzie się posługiwać hasłem: „Dajemy Radę!”.
            
Pkt. 19. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zamknął obrady X 
sesji.

          Protokołowała 

       Sylwia Bełkowska

             Sporządziła

       Angelika Markowska 
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