
 Protokół 
z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 30 maja 2008 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 15.00 do godz. 16.00
MIEJSCE SESJI: Urząd Miasta Zgierza s. 114
LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH:  16 
                                                        nieobecnych:  8

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. Ocena stanu pracowni internetowych w zgierskich szkołach.
4. Zapoznanie się z ofertą kulturalno-oświatową przeznaczoną dla młodzieży w Zgierzu.
5. Spotkanie z organizatorami Dnia Dziecka w Zgierzu.
6. Dyskusja w temacie organizacji wyjazdu integracyjnego.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z III sesji.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10.Zamknięcie obrad.

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

Pkt. 2.  Przewodnicząca zdjęła z porządku obrad punkt 3 i 4 porządku i przeniosła zagadnienia do 
omówienia na miesiąc czerwiec. Porządek obrad przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.

Pkt. 5.  Informacje na temat  obchodów Dnia Dziecka przedstawiła p. K. Miżyńska – kierownik 
CKD. Poinformowała, iż w konkursie pt. „Złote pióro” wygrało trzech uczniów z SP nr 3 i 5, którzy 
zostali  małymi  prezydentami,  w dniu 1 czerwca odbiorą klucze do miasta  i  spędzą cały dzień  
z Prezydentem Miasta Zgierza, będą urzędować także w  gabinetach prezydenckich. Zorganizowane 
będą liczne konkursy,kramy,  występy i  pokazy zgierskich młodych artystów,  grup tanecznych,  
a o 21:45 wystąpi Stachursky.
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Pkt. 6.  Członkowie MRMZ zadecydowali aby wyjazd integracyjny przełożyć na miesiąc wrzesień 
do miejsca położonego w okolicy miasta Zgierza, będzie to wyjazd jednodniowy.

Radny M. Jałowiec zapytał o szacunkowy koszt wyjazdu?

Przewodnicząca P. Sadowska wyjaśniła, iż w chwili obecnej Młodzieżowa Rada nie ma własnych 
środków, jednakże koszt wyjazdu na jedną osobę nie powinien przekroczyć 30 zł.

Pkt. 7. Przewodnicząca P. Sadowska poprosiła o przynoszenie usprawiedliwień za nieobecność na 
sesjach oraz ocen semestralnych. Poinformowała także zebranych, iż radna Angelika Kubik w tym 
roku pisała egzamin maturalny, nie jest już uczennicą liceum w związku z tym traci swój mandat. 

Radny M. Jałowiec zapytał  w jaki sposób ma się odbyć przeprowadzenie oceny  stanu pracowni 
internetowych?

Przewodnicząca  P.  Sadowska  wyjaśniła,  iż  prawdopodobnie  ocena  będzie  przeprowadzona  na 
zasadzie krótkiej ankiety, która ma być umieszczona na stronie internetowej UMZ. Uczniowie szkół 
wypełniali  by ankietę  na lekcjach  informatyki.  Następnie  poinformowała,  iż  w dniu 1 czerwca 
potrzebni są chętni do zbierania podpisów pod petycją dotyczącą akcji ogólnopolskiej przeciwko 
opakowaniom i odpadom  plastikowym.

Szerszych informacji w temacie udzielił radny Rady Miasta Zgierza M. Forfecki, w akcji chodzi 
przede wszystkim o to, aby wyeliminować ze sklepów i marketów torebki foliowe. Mieszkańcy 
Polski dążą to tego aby rząd wprowadził stosowną ustawę. Aby wprowadzić przez obywateli taki 
projekt  ustawy  należy  zebrać  100.000  podpisów.  Odesłał  zebranych  do  strony  internetowej 
www.foliowka.pl.  W imieniu radnego Pelikana,  który zajmuje się całą  akcją na terenie  Zgierza 
poprosił  o  zbieranie  podpisów.  Radny  Forfecki  zaznaczył,  iż  podpisy  składać  mogą  wyłącznie 
pełnoletnie osoby.

Przewodnicząca P. Sadowska poinformowała, iż w dniu 31 maja o godz. 19.00 organizowane jest 
ognisko  integracyjne  z  młodzieżą  z  miast  partnerskich,  na  które  zaproszeni  są  wszyscy  radni 
MRMZ. Natomiast w dniu 1 czerwca o godzinie 14.30 odbędzie się V nadzwyczajna sesja MRMZ.

Pkt. 8. Protokół z III sesji przyjęto w głosowaniu: za-jednogłośnie.
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Pkt. 9.  Termin kolejnego spotkania ustalono na 17 czerwca na godź. 15.00.

Radny Z. Linkowski poinformował, iż w okresie wakacyjnym będą pisane wnioski o pozyskanie 
dotacji z innych źródeł aniżeli budżet miasta. Poprosił o składanie w najbliższym czasie propozycji 
na co można pozyskać środki z zewnątrz. 

Pkt. 10. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca zamknęła obrady IV sesji.

Protokołowała
podinspektor BRM
Sylwia Bełkowska 

Przewodnicząca Młodzieżowej 
                                                                                                           Rady Miasta Zgierza

                                                                                                            Patrycja Sadowska 
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