
Protokół 
z XIV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 12 lutego 2010 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 12.00 do godz. 13.30.
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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta 

Zgierza do końca kadencji.
5. Działania skierowane na młodzież w roku 2010 oraz środki przeznaczone na te 

zadania.
6. Informacja z przebiegu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
7. Informacja na temat stanu przygotowań do ferii zimowych na terenie miasta Zgierza.
8. Informacja z przebiegu akcji „Walentynki 2010”.

9. Pisma skierowane do MRMZ.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XII i XIII sesji.
12. Ustalenie terminu następnej sesji.
13. Zamknięcie obrad.

Pkt. 1. Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski  otworzył  XIV sesję Młodzieżowej Rady Miasta 
Zgierza.  Powitał  Przewodniczącego  RMZ  A.  Mięsoka,  radnego  J.  Nastalczyka,  radnego   
M.  Forfeckiego,  Pełnomocnika  ds.  Społecznych  i  Młodzieży  R.  Matusiak,  Kierownik  CKD  
K. Miżyńską oraz młodych radnych.

Pkt. 2.  Porządek obrad przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.

Pkt. 3. Nastąpiło zaprzysiężenie nowych członków MRMZ. 

Przewodniczący Z. Linkowski wraz z przewodniczącym RMZ A. Mięsokiem wręczyli uroczyście 
zaświadczenia o wyborze Alicji Ćwikowskiej.
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Pkt. 4.  Projekt uchwały  w sprawie  uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta 
Zgierza na okres od 12 lutego 2010 r. do końca kadencji.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 5. Zagadnienie omówiła z-ca naczelnika Wydziału Oświaty M. Andrzejewska.

Brak dyskusji w tym punkcie.

Pkt.  6.  Informację  z  przebiegu  18  finału  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy  przekazała 
kierownik CKD K. Miżyńska.  Podziękowała MRMZ za działania około orkiestrowe. Przekazała 
specjalne podziękowania od Jurka Owsiaka (załącznik Nr 3).  

Pkt. 7.  Materiał stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

M. Gembka wyraziła pogląd, iż informacja o  atrakcjach w okresie ferii zimowych jest znikoma.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski nadmienił,  iż stosowne informacje można uzyskać w ITZ 
oraz na plakatach wywieszonych w autobusach komunikacji miejskiej.

Pełnomocnik R. Matusiak dodała, iż informacje takie zawiera strona internetowa UMZ.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski  wyraził zdanie, iż przedmiotowa oferta nie jest skierowana 
do młodzieży.

Kierownik CKD K. Miżyńska poinformowała, iż młodzież nie jest zainteresowana takimi formami 
spędzania  czasu.  Zapytała  jakie oczekiwania ma w tej  sprawie MRMZ. Poprosiła o ewentualne 
propozycje.

Pełnomocnik R. Matusiak dodała, iż w tej chwili jest za późno na wprowadzanie jakichkolwiek 
zmian, jednakże złożone propozycje mogą być rozważone i wprowadzone w kolejnym roku. 

M. Bartosiak  zaproponowała aby były to zajęcia taneczne np. taniec towarzyski, kurs samoobrony 
itd. 

Pkt. 8.  Przewodniczący Z. Linkowski poinformował członków MRMZ, którzy nie uczestniczyli  
w spotkaniach roboczych,   iż z okazji  walentynek na ulicach miasta  rozdane zostaną czerwone 
balony w kształcie serduszek oraz lizaki w kształcie serca z napisem: „Młodzieżowa Rada Miasta 
Zgierza”, co przy okazji będzie stanowiło promocję MR. 
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Pkt. 9.  Do MRMZ wpłynęły pisma:

– w sprawie kolejnej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
– pismo Centrum Edukacji Obywatelskiej,
– od   J. Pyrzanowskiego koordynatora projektu „Miasto po godzinach – Targi czasu wolnego 

oraz warsztaty dla młodzieży”.

MRMZ zdecydowała, iż zgłosi swoje uczestnictwo w targach, a szczegóły dopracuje na spotkaniu 
roboczym.

Pkt. 10. M. Owczarczyk w imieniu samorządu uczniowskiego ZS Nr 1 im. J. St. Cezaka zaprosiła 
MRMZ na rajd z okazji Święta Wiosny w dniu 21 marca 2010 r. godz. 8.00.

Członkowie MRMZ wyrazili chęć uczestnictwa w rajdzie.

Przewodniczący Z. Linkowski poinformował, iż dotarły do niego informacje w temacie trudności 
młodzieży z korzystania z usług okulistycznych na terenie miasta, dla rozpoznania sytuacji zgłosił 
wniosek w brzmieniu jak niżej

Młodzieżowa  Rada  Miasta  Zgierza  wnioskuje  do  Prezydenta  Miasta  Zgierza  
o  przedstawienie  informacji  na  temat  świadczenia  usług  okulistycznych  przez  Miejski  Zespół  
Przychodni Rejonowych w Zgierzu dla młodzieży zgierskiej.

WNIOSEK NR 8

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Wniosek przyjęto.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznowił obrady po przerwie.

Pkt. 11. Protokół z XII sesji przyjęto w głosowaniu: za – 9, przeciw-0, wstrzym.-6.
              Protokół z XIII sesji przyjęto w głosowaniu: za - 14, przeciw-0, wstrzym.-1.

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

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

       Sylwia Bełkowska
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