
Protokół 
z III sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 15.30 do godz. 17.00
MIEJSCE SESJI: Urząd Miasta Zgierza s. 114
LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH:  19 
                                                        nieobecnych: 5

Posiedzeniu przewodniczyła – Przewodnicząca MRMZ P. Sadowska.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Spotkanie z organizatorami zgierskiej „majówki”.
4. Omówienie zasad uczestnictwa w paradzie, która odbędzie się 29.04.2008 r.
5. Omówienie sytuacji sportu młodzieżowego w Zgierzu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z II sesji.
9. Zamknięcie obrad.

Pkt.  1. Przewodnicząca  MRMZ  P.  Sadowska  otworzyła  III  sesję  Młodzieżowej  Rady  Miasta 
Zgierza. Powitała  „młodych radnych” oraz wszystkich przybyłych na sesję.

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

Pkt.  3.  Zagadnienie  zreferowała  naczelnik  Wydziału  Promocji  Miasta  p.  M.  Michalak. 
Poinformowała,  iż  „majówka”  organizowana  jest  w mieście  od  10  lat,  od  5  lat  plener  rzeźby 
monumentalnej, który w tym roku potrwa od 25 kwietnia do 4 maja. W dniu 3 maja po raz pierwszy 
odbędzie się dzień żeglarski, budowana jest przystań na stawie w parku miejskim. Pani naczelnik 
omówiła pozostałe atrakcje zgierskiej majówki.

Radny Z. Linkowski zapytał na który dzień przewidziany jest udział MRMZ?

Pani M. Michalak odpowiedziała, iż będzie to 3.05., przy okazji zabawy dla dzieci z nagrodami pt. 
„Malowanie horyzontu”.

Pkt.  4.  Temat  omówiła  pracownik Wydziału  Kultury,  Sportu i  Zdrowia p.  E.  Sakiewa.  Paradę 
organizuje MOK poprzez Centrum Kultury Dziecka. Uroczystość adresowana jest po raz pierwszy 
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do młodych ludzi w związku z uroczystościami 3-majowymi. Do uczestnictwa w paradzie zgłosiło 
się wiele szkół, których uczniowie będą przebrani tematycznie. Na Placu Jana Pawła II ustawiona 
będzie  scena,  gdzie  szkoły  przedstawiały  będą  krótkie  prezentacje,  przedstawienia,  występy 
wokalne  dotyczące  okresu  „przed  konstytucyjnego”.  Występy  będą  nagradzane  przez  jury, 
zwycięska szkoła otrzyma zestaw komputerowy ufundowany przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt. 5.  Na wstępie głos zabrała wiceprzewodnicząca MRMZ M. Mikołajczyk, poinformowała, iż 
jest pomysł aby w ramach integracji szkół zorganizować jakieś zawody na MOSIR.

Sekretarz Miasta p. W. Gorzak poinformował, iż nie widzi przeszkód, jednakże poprosił o podanie 
konkretnego terminu zawodów.

Pan S. Szymański z Wydziału Kultury, Sportu i Zdrowia poprosił młodych radnych o dostarczenie 
do wydziału planu działania i zakresu pomocy oczekiwanej ze strony wydziału, chodzi o regulamin 
imprezy, czy ma być to rywalizacja czy też zabawa.

Przewodnicząca P. Sadowska ogłosiła 15 minut przerwy w obradach dla Komisji ds. Opracowania 
Regulaminu MRMZ.

Po przerwie.

Naczelnik Wydziału Oświaty D. Gryta poinformowała zebranych, iż Gimnazja nr 2 i 3 przystąpiły 
do projektu międzynarodowego polsko-litewskiego pn. „Młodzi w przejrzystej Polsce”. Projekt ten 
ma  na  celu  budowanie  społeczeństwa  obywatelskiego,  przybliżenie  funkcjonowania  instytucji 
samorządowych.  Poinformowała  także,  iż  w  przedmiotowym  temacie  na  przełomie  miesiąca 
września zostanie przeprowadzona debata. Poprosiła młodych radnych o rozpropagowanie projektu 
wśród młodzieży. 

`Pkt. 6.  Przewodnicząca Komisji Regulaminowej D. Sędzicka zgłosiła autopoprawkę do projektu 
Regulaminu Pracy MRMZ aby § 26 pkt. 1) brzmiał: „Komisję do spraw Kultury i Oświaty”.

MRMZ przyjęła autopoprawkę jednogłośnie.

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca  MRMZ  P.  Sadowska  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie 
zatwierdzenia  Regulaminu  Pracy  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Zgierza.  Głosowano:  za-  15, 
przeciw-0, wstrzym.-2. Uchwałę podjęto.

2



Pkt. 7. Radny Z. Linkowski przypomniał zebranym, iż w dniu 25 kwietnia odbędzie się spotkanie z 
Prezydentem Miasta Zgierza i Wójtem Gminy Miasto Zgierz z mieszkańcami.

Głos zabrał radny M. Świętosławski, który w związku z wypowiedzią naczelnik Wydziału Oświaty 
zgłosił wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań związanych z projektem.

Członkowie MRMZ poddali wniosek pod dyskusję. Ustalono, iż Rada nie posiada jeszcze własnego 
budżetu,  a  radny  Świętosławski  nie  przedstawił  planu  działania  ani  kosztorysu.  W związku  z 
powyższym poproszono radnego o ponowne zgłoszenie wniosku wraz ze stosownymi materiałami 
na kolejną sesję.

Pkt. 8. Protokół z II sesji przyjęto w głosowaniu: za-jednogłośnie.

Pkt. 9.  Termin kolejnego spotkania ustalono na 30 maja na godź. 15.00.
Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca zamknęła obrady III sesji.

Protokołowała
podinspektor
Sylwia Sobieszczyk
 

Przewodnicząca Młodzieżowej 
                                                                                                           Rady Miasta Zgierza

                                                                                                            Patrycja Sadowska 
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