
Protokół 
z XIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 20 listopada 2009 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 12.00 do godz. 13.40.
MIEJSCE SESJI:  Urząd Miasta Zgierza, sala nr 114

Posiedzeniu przewodniczył – przewodniczący MRMZ Z. Linkowski.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaprzysiężenie nowych członków MRMZ.
4. Funkcjonowanie Powiatowej Komendy Policji w Zgierzu oraz analiza stanu bezpieczeństwa 

na terenie miasta Zgierza w oparciu o dane Policji.
5. Informacja z przebiegu akcji informacyjno-promocyjnej MRMZ.
6. Analiza stanu placów zabaw i boisk sportowych na terenie miasta Zgierza (referuje K.  

Warżel)
7. Informacja na temat współpracy MRMZ z samorządami uczniowskimi zgierskich 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
8. Przedstawienie informacji na temat uczestnictwa delegatów MRMZ w projekcie „Pozycja 

Młodzieżowych rad w Polsce” (referuje sekretarz MRMZ H. Witczak).  
9. Pisma skierowane do MRMZ.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
12. Ustalenie terminu następnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Pkt.  1. Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski  otworzył  XIII  sesję Młodzieżowej  Rady Miasta 
Zgierza.  Powitał  Sekretarza  Miasta  Zgierza  W.  Gorzaka,  Pełnomocnika  ds.  Społecznych  
i Młodzieży R. Matusiak, młodych radnych oraz zaproszonych gości.

Pkt. 2.  Przewodniczący poprosił o wykreślenie pkt. 4 i 11 porządku obrad.

Porządek obrad z poprawkami przyjęto w głosowaniu: za- 16, przeciw-0, wstrzym.-1.

Pkt. 3. Nastąpiło zaprzysiężenie nowych członków MRMZ. 

Przewodniczący  Z.  Linkowski  wraz  z  sekretarzem  W.  Gorzakiem  wręczyli  uroczyście 
zaświadczenia  o  wyborze:  Damianowi  Jagielskiemu,  Jarosławowi  Jakubowskiemu,  Rafałowi 
Majce, Małgorzacie Gembka, Marcie Bartosiak, Magdalenie Owczarczyk.
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Pkt. 5.  Zagadnienie omówił przewodniczący Z. Linkowski, MR zaczęła się promować w sposób 
widoczny,  zostały  rozdane  ulotki  informacyjne  podczas  Święta  Miasta,  Święta  Chleba  
i Golonki, ulotki zostały również wrzucone do skrzynek pocztowych mieszkańców osiedla Kurak. 
Kolejna  forma  informacyjno  –  promocyjna,  to  zakładka  MR  na  stronie  UMZ,  która  jest 
aktualizowana na bieżąco. Linki do tej strony pojawią się na stronach każdej zgierskiej szkoły.

Wiceprzewodnicząca MR D. Sędzicka zapytała kto zajmował się projektem ulotek?

Przewodniczący  Z.  Linkowski  wyjaśnił,  iż  opracowaniem  ulotek  zajął  się  ówczesny  opiekun  
Ł. Adamski.

Wiceprzewodnicząca MR D. Sędzicka w związku z powyższym zapytała dlaczego ulotki te nie były 
skonsultowane z wszystkimi radnymi?

Przewodniczący Z. Linkowski odparł, iż projekt ulotki przedstawiany był na jednym ze spotkań 
roboczych.

Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży R. Matusiak zapytała czy taka informacja znajduje się na 
stałe na tablicach szkół? Jeżeli tak nie jest, to działanie takie jest bardzo wskazane.

Pkt. 6.  Zagadnienie omówiła K. Warżel, na podstawie opracowanego projektu na temat wyglądu 
placów zabaw w Zgierzu. Przedstawiła zebranym zdjęcia zaniedbanych placów zabaw z informacją 
gdzie  się  one  znajdują.  Nadmieniła,  iż  na  Osiedlu 650-lecia  niektóre  place  zostały odnowione, 
jednak na okres wakacji zamknięto je, co mija się z celem. Niestety place, które zostały w jakiś 
sposób  wyremontowane  w  krótkim  czasie  ponownie  są  dewastowane.  W  dalszej  kolejności 
poruszyła kwestię zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Lućmierz/Staffa, gdzie powstało dzikie 
boisko sportowe. Odniosła się do wypowiedzi Sekretarza Miasta, jaka padła na poprzedniej sesji, w 
kwestii ogólnodostępności boiska przy SP Nr 12. Otóż boisko to jest czynne tylko dla uczniów 
szkoły Nr 12 i w godzinach funkcjonowania szkoły.

Sekretarz Miasta W. Gorzak wyjaśnił, iż rzeczywiście boisko to jest czynne  w godzinach pracy 
szkoły, jednak w chwili obecnej trwają prace nad budową Orlika przy Gimnazjum Nr 3 i na terenie 
Włókniarza  i  będą  one  ogólnodostępne,  a  czas  otwarcia  wydłużony.  Nie  wiadomo,  kto  jest 
właścicielem  terenu  dzikiego  boiska  przy  lesie.  Miasto  w  budżecie  nie  posiada  środków  na 
urządzenie tam boiska. Informacja o tym, że boisko przy SP 12 jest ogólnodostępne pochodzi od jej 
dyrektora, który zapewniał, iż każdy kto zgłosi wcześniej chęć skorzystania z boiska zostanie na 
jego teren wpuszczony.

K. Warżel przeszła do omawiania kolejnych placów zabaw.  Na osiedlu Kurak czynny jest tylko 
jeden plac zabaw, który niebawem ma być zlikwidowany na rzecz parkingu. Najbardziej zadbany 
plac zabaw znajduje się na osiedlu Przybyłów jednak i tam znajdują się duże pokłady potłuczonego 
szkła.

Radni MRMZ doszli do wniosku, że placów zabaw w mieście jest mało, jeżeli już są, to w złym 
stanie technicznym.

J. Pyrzanowski nadmienił, iż na osiedlu Rudunki wogóle nie ma placów zabaw ani boiska.
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Wiceprzewodnicząca MR D. Sędzicka nadmieniła, iż place zabaw powinny być zamykane na noc, 
jej zdaniem uchroniłoby to je przed zniszczeniem.

K. Warżel podkreśliła, iż likwidowanie placu zabaw na rzecz parkingu to nieporozumienie.

Sekretarz Miasta W. Gorzak nadmienił, iż zdjęcia ukazują place zabaw znajdujące się na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasto nie ma wpływu na ich wygląd. Wszelkie uwagi należy zatem 
kierować  bezpośrednio  do  Zarządu  ZSM.  Powiedział,  iż  z  doświadczenia  wie,  że  trudno  jest 
przeciwdziałać  wandalom  i  utrzymać  w  dobrym  stanie  place  zabaw.  Plac  zabaw  na  osiedlu 
Przybyłów  powstał  z  inicjatywy  tamtejszej  jednostki  pomocniczej,  gdzie  mieszkańcy 
zadeklarowali, iż będą dbać o stan tego placu.

Pełnomocnik ds.  Społecznych i  Młodzieży R. Matusiak dodała,  iż na osiedlu Podleśna,  także z 
inicjatywy tamtejszej jednostki pomocniczej powstał plac zabaw, jednak w niedługim czasie ktoś 
go podpalił.

Zdaniem K. Warżel młodzi ludzie sami powinni odnowić place zabaw, wtedy to zmieniłoby się ich 
podejście i mentalność.

Sekretarz Miasta W. Gorzak dodał, iż Miasto nie zajmuje się bezpośrednio administracją placów 
zabaw, ma od tego Spółkę MPGM i to do jej władz powinny być także kierowane wszelkie uwagi. 

Zdaniem wiceprzewodniczącego M. Świętosławskiego monitoringiem placów zabaw powinna zająć 
się także Straż Miejska.

Sekretarz Miasta W. Gorzak nadmienił, iż Straż Miejska nie jest w stanie upilnować wszystkich 
placów  przed  wandalizmem.  Konieczna  jest  w  tym  zakresie  współpraca  mieszkańców,  ich 
interwencja.

Pkt.  7.  Zagadnienie  omówiła  wiceprzewodnicząca  D.  Sędzicka.  Poinformowała,  iż 
przeprowadzone było spotkanie z dyrektorami szkół. Spotkanie z przedstawicielami samorządów 
szkolnych ma się odbyć na początku grudnia.

Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży R. Matusiak nadmieniła, iż samorządy uczniowskie nie 
wiedzą,  że  funkcjonuje  MRMZ.  Zwróciła  się  do  młodych  radnych  aby  nawiązali  kontakt  z 
przedstawicielami  samorządów,  a  forma  w  jakiej  ma  to  nastąpić  powinna  być  omówiona  na 
dzisiejszym forum, gdyż na spotkaniach roboczych jest tylko część radnych.  Niestety do chwili 
obecnej tylko się mówi o współpracy z samorządami, a współpracy tej rzeczywiście nie ma.

Zdaniem  wiceprzewodniczącego  M.  Świętosławskiego  samorządy  szkolne  także  nie  spełniają 
właściwie  powierzonej im roli.  Poddał po rozwagę pomysł  organizacji  w każdej ze szkół sesji 
MRMZ,  na  której  uczniowie  mogliby  zgłaszać  swoje  uwagi,  propozycje  itd.  Takie  działanie 
wpłynęłoby  pozytywnie  na  działalność  i  możliwości  MR.  Podkreślił  ważność  współpracy  z 
dyrektorami szkół.

Młodzi  radni  podjęli  burzliwą  dyskusję  w  temacie  współpracy  z  samorządami  szkolnymi  oraz 
dyrektorami szkół.

Wiceprzewodnicząca D. Sędzicka zgosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. Wyraziła zdanie, iż temat 
ten można omówić po sesji na spotkaniu roboczym.
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Przewodniczący  podsumowując  dyskusję  ustalił,  iż  spotkanie  z  przedstawicielami  samorządów 
szkolnych oraz dyrekcji odbędzie na początku nowego roku. 

Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży R. Matusiak zasugerowała aby oprócz wymienionych 
osób zaprosić przewodniczących poszczególnych klas.

Pkt. 8.  Zagadnienie omówiła  H. Witczak,   projekt pn. „Pozycja Młodzieżowych rad w Polsce” 
realizowany był w dniach 23-25 października 2009 r w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym 
Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego. Udział w projekcie brały H. Witczak, K. Warżel 
oraz D. Sędzicka. Zainteresowani mogą zapoznać się z przekazanymi na spotkaniu materiałami.

Pkt. 9. Brak pism.

Pkt. 10.  D. Sędzicka zanegowała brzmienie zdjętego z pkt. 4 tematu. Jej zdaniem jest on bardzo 
ogólnikowy i nie dotyczy w stopniu bezpośrednim młodzieży.

Przewodniczący  Z.  Linkowski  przypomniał,  iż  temat  ten  został  przyjęty  w uchwale  dotyczącej 
planu pracy, wtedy to nikt nie zgłaszał uwag. Zaproponował poszerzenie zapisu o aspekt młodzieży.

Młodzi  radni  zaproponowali  aby  MR  zorganizowała  dla  młodzieży  show  na  podobieństwo 
programu „Mam talent” bądź „Idol”. Nastąpiła prezentacja pomysłu i dyskusja w temacie.

Kolejno podjęto dyskusję w temacie organizacji wigilii, następnie w temacie odnowienia placów 
zabaw.

Przewodniczący Z. Linkowski przypomniał, iż na przyszłej sesji zaistnieje konieczność uchwalenia 
planu pracy na kolejne półrocze, poprosił o składanie propozycji tematów.

J. Pyrzanowski jako organizator konkursu fotograficznego zapytał czy na sesji grudniowej będzie 
mógł ogłosić wyniki konkursu i wręczyć nagrody?

Przewodniczący Z. Linkowski  wyraził zgodę. 

D. Sędzicka zapytała o prezentację multimedialną, która pan Adamski miał przekazać MRMZ. Jej 
zdaniem pan Adamski chciał pokazać MR, że jej działanie nie ma sensu, chciał uświadomić, że MR 
nie jest potrzebna.

Przewodniczący Z. Linkowski zgłosił wniosek w sprawie wyrównania chodnika przed budynkiem 
ZS Nr 1 im. J. St. Cezaka.

Głosowano: za- 14, przeciw-0, wstrzym.-3. Wniosek przeszedł.

J. Pyrzanowski poruszył sprawę choroby jednej z koleżanek, która miała guza mózgu, po operacji 
nie odzyskała pełnej sprawności, a jej rodzina nie jest zamożna. W związku z tym zobowiązał się 
do  przeprowadzenia  akcji  charytatywnej  na  rzecz  Marty  i  zapytał  czy  MRMZ  wyraża  chęć 
współpracy? Nadmienił, iż zbiórka ta miałaby charakter nieformalny.   

Pełnomocnik ds. Społecznych i Młodzieży R. Matusiak poinformowała, iż problem polega na tym, 
iż zbiórki nie będzie można przeprowadzić ani jako MRMZ, ani jako grupa nieformalna. Zbiórkę 

4



taką można natomiast urządzić w każdej ze szkół za zgodą jej dyrekcji, wtedy to Urząd Miasta nie 
będzie  miał żadnych przeciwskazań. Najbezpieczniejsza forma, to zbiórka pieniędzy przy jakiejś 
organizacji czy fundacji. 

J. Pyrzanowski nadmienił, iż znalazł kapelę, która zagrałaby koncert charytatywny.

Pkt. 12. Termin kolejnej sesji zgodnie z planem pracy.

Pkt. 13.  Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zamknął obrady 
XIII sesji.

         Sporządziła 

       Sylwia Bełkowska
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