
Protokół 
z VI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 17 czerwca 2008 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 15.00 do godz. 16.00
MIEJSCE SESJI: Urząd Miasta Zgierza s. 114
LICZBA CZŁONKÓW UCZESTNICZĄCYCH:  14
                                                        nieobecnych: 10

Posiedzeniu przewodniczyła – wiceprzewodnicząca MRMZ M. Mikołajczyk.

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 sie z ofertą kulturalno-oświatową przeznaczoną dla młodzieży w Zgierzu.
5. Zapoznanie się z wnioskami członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza celem przedstawienia 
Radzie Miasta Zgierza potrzeb finansowych Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na II 
półrocze 2008 r.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zamknięcie obrad.

Pkt.  1. Wiceprzewodnicząca  MRMZ  M.  Mikołajczyk  otworzyła  VI  sesję  Młodzieżowej  Rady 
Miasta Zgierza. Powitała  „młodych radnych” oraz wszystkich przybyłych na sesję.

W dalszej kolejności odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów powiatowego konkursu 
„Najpiękniejsze  miejsce  mojej  małej  ojczyzny”.  Nagrody  ufundowało  Biuro  Poselskie  posła  
M. Matuszewskiego oraz Biuro Senatorskie  senatora  P.  Błaszczyka.  Jury postanowiło przyznać 
nagrody w następujących kategoriach: dyplom dla M. Malinowskiej za zajęcie I miejsca w kategorii 
fotografia w wieku 7-13 lat;  dla M. Piekutowskiej  za zajęcie i  miejsca  w kategorii  fotografia  
w  wieku  14-16  lat;  dla  J.  Kowalskiego   w  kategorii  fotografia  w  wieku  17-20  lat;  dla  
K. Jankowskiej za prace plastyczną 14-16 lat. Wyróżnienie za pracę plastyczną otrzymali również 
M. Sujecka i A. Hoft.   Ponadto w ramach projektu „Rowerem po Powiecie” zorganizowany został 
rajd do Zgierza współorganizowany przez Zgierski oddział PTTK. Zwycięzcą rajdu została Szkoła 
Podstawowa  Nr  11  w  Zgierzu,  nagrodę  ufundował  Bank  Spółdzielczy  w  Zgierzu.  Nastąpiło 
wręczenie nagrody.
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Pkt. 2.  Wiceprzewodnicząca zdjęła z porządku obrad pkt 3 w brzmieniu: Ocena stanu pracowni 
internetowych w zgierskich szkołach.

Porządek obrad z poprawkami przyjęto w głosowaniu: za- 13, przeciw-0, wstrzym.-1.

Pkt. 4. Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Naczelnik Wydziału Oświaty p. D. Gryta udzieliła szerszych informacji w temacie. Poinformowała 
zebranych  o prowadzonych  w szkołach  gimnazjalnych  zajęciach  pozalekcyjnych.  Wyjaśniła,  na 
jakich  zasadach  są  one  prowadzone.  W  Gimnazjum  nr  1  przeznaczonych  jest  50  godzin,   w 
Gimnazjum nr  2  przeznaczonych  jest  47  godzin,   w Gimnazjum nr  3  przeznaczonych  jest  71 
godzin,  gdzie  ogólnie  są  to  koła  przedmiotowe,  przygotowujące  do  udziału  w  olimpiadach 
przedmiotowych.  Oprócz  tego  prowadzone  są  zajęcia  sportowe  finansowane  z  Funduszu 
Antyalkoholowego. W liceum prowadzone zajęcia pozalekcyjne przygotowują głównie do matury. 
Niestety  uczniowie  nie  chcą  uczestniczyć  w zajęciach  proponowanych  przez  nauczycieli,  które 
także są konsultowane z radami rodziców. Średnio na zajęciach uczestniczy w Gim. Nr 1 – 19 osób, 
Gim. Nr 2 – 14 osób, Gim. Nr 3 – 20 osób. W związku z powyższym pani naczelnik zwróciła się z 
prośba o przedyskutowanie tego zagadnienia i sformułowanie wniosków, które poprzez Wydział 
oświaty przekazane zostałyby do dyrektorów szkół z informacja jaki rodzaj zajęć pozalekcyjnych 
interesowałby szczególnie młodzież gimnazjalną.

Pkt.  5.  Wiceprzewodnicząca  M.  Mikołajczyk  poinformowała  zebranych,  iż  delegacja  MRMZ 
odbyła rozmowę z Sekretarzem Miasta, gdzie przedstawiono wykaz potrzeb i ustalono wstępnie, iż 
kwota  potrzebna  dla  prawidłowego funkcjonowania  MRMZ oraz  wyposażenie  biura MRMZ to 
5.000 zł.

Sekretarz Miasta W. Gorzak poinformował, iż w kwocie 5.000 zł jest zakup jednorazowy laptopa, 
urządzenia  wielofunkcyjnego,  zakup  materiałów  spożywczych,  biurowych.  W  roku  przyszłym 
MRMZ otrzyma odpowiednio mniejszą kwotę na wydatki bieżące.

W związku z powyższym sformułowano wniosek w brzmieniu jak niżej:

Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza wnioskuje do Prezydenta Miasta Zgierza o przyznanie kwoty  
5.000 zł.  na wyposażenie biura mieszczącego się w Centrum Kultury Dziecka i  funkcjonowanie  
Młodzieżowej Rady w  roku 2008.

Głosowano: za- jednogłośnie.
WNIOSEK NR 2
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Pkt. 6. Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza w toku dyskusji ustaliła plan pracy Młodzieżowej Rady 
Miasta Zgierza na II półrocze 2008 roku:

Miesiąc Tematyka

WRZESIEŃ

1.   Podjęcie  uchwały  w sprawie  powołania  komisji  Młodzieżowej  Rady Miasta 
Zgierza.

LISTOPAD

1. Ocena stanu pracowni internetowych w zgierskich szkołach.

 

GRUDZIEŃ

1.Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza od początku 
kadencji do 30 listopada 2008 r.

2. Sprawozdanie z prac komisji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

3. Uchwalenie planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2009 
r.

Ponadto ustalono, iż w pierwszej połowie września MRMZ odbędzie spotkanie robocze w CKD.

Wiceprzewodnicząca MRMZ poddała pod głosowanie projekt uchwały:

w sprawie uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2008 r.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Pkt. 7. Punkt został przeniesiony na miesiąc wrzesień w głosowaniu: za-11, przeciw-0, wstrzym.-2.

Pkt.  8.  Wiceprzewodniczący  MRMZ  W.  Szulc odczytał  pismo  Prezydenta  Miasta  Zgierza 
skierowane do MRMZ z podziękowaniem za udział i pomoc w organizacji Zgierskiej Majówki  
i Pleneru Rzeźby.

Przedstawiono  także  informację,  iż  w  dniach  11-13  lipca  odbędzie  się  wyjazd  do  miasta 
partnerskiego na Słowację, gdzie jest zaproszenie dla dwóch osób z MRMZ.

Pkt. 9. Protokół z IV sesji przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie.
            Protokół z V nadzwyczajnej sesji przyjęto w głosowaniu: za- jednogłośnie
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Pkt.  10.  O  terminie  kolejnego  spotkania  członkowie  MRMZ  zostaną  poinformowani  
w odpowiednim terminie.

Pkt. 11. Po wyczerpaniu porządku obrad wiceprzewodnicząca zamknęła obrady VI sesji.

Protokołowała

Podinspektor BRM

Sylwia Bełkowska 
Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej 

                                                                                                     Rady Miasta Zgierza

                                                                                                      Magdalena Mikołajczyk
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