
Protokół 
z XI sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 1 czerwca 2009 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 14.30 do godz. 15.15
MIEJSCE SESJI:  Urząd Miasta Zgierza, sala nr 114

Posiedzeniu przewodniczył – przewodniczący MRMZ Z. Linkowski.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Zaprezentowanie prac i laureatów konkursu o Złote Pióro - Mały Prezydent Zgierza 2009. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego MRMZ z działalności w pierwszym półroczu 2009 r. 
5. Informacja z udziału delegacji MRMZ (Delfina Sędzicka, Wioletta Cywińska oraz opiekun 

MRMZ) w Forum Młodzież – Radni "Czy Dolny Śląsk stać na więcej?". 
6. Informacja na temat charytatywnego meczu piłki nożnej rozegranego na rzecz Mariusza 

Stępniaka w dn. 26.04.2009 r. 
7. Informacja z przebiegu wizyty studyjnej w Zgierzu delegacji Młodzieżowej Rady Miasta 

Nisko. 
8. Informacja na temat udziału MRMZ w imprezach z okazji Święta Miasta Zgierza w dn. 6-7 

czerwca 2009 r. 
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) w sprawie upamiętnienia dwudziestej rocznicy wolnych wyborów w 1989 r.,

b) zawarcia Porozumienia o współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Głowno,

c) zwrócenia się do Prezydenta Miasta Zgierza z wnioskiem budżetowym na 2010 r.,

d) zwrócenia się do Starosty Zgierskiego z wnioskiem o dofinansowanie wyjazdu 
podopiecznych Domu Dziecka w Grotnikach,

e) planu pracy MRMZ na II półrocze 2009 r. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Przyjęcie protokołu z X sesji. 
12. Zamknięcie obrad.
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Pkt.  1. Przewodniczący  MRMZ  Z.  Linkowski   otworzył  X  sesję  Młodzieżowej  Rady  Miasta 
Zgierza.  Powitał  Prezydenta  Miasta  Zgierza,  „małych  prezydentów”,  „młodych  radnych”  oraz 
zaproszonych gości.

Pkt. 2.  Prezydent Miasta Zgierza J. Sokół powiedział, iż Dzień Dziecka jest pięknym świętem. 
Okres  wieku  dziecięcego  jest  ważny  w  życiu  człowieka  ,ponieważ  kształtuje  się  osobowość, 
wyobraźnia itp. Data ta pokazuje dorosłym jak ważny jest to dzień. Nadmienił, iż podczas swojej 
pracy prezydenckiej starała się mieć dobry kontakt z młodzieżą i dziećmi wspierając i wysłuchując 
ich spostrzeżeń. Dodał, iż znajduje się w Zgierzu m.in. Centrum Kultury Dziecka, lodowisko, park 
linowy oraz tworzone dwa boiska „Orlik”. Ważne jest, by były dokonywane inwestycje sportowe, 
ponieważ miejsca takie są bardzo potrzebne, by dzieci i młodzież czynnie spędzała czas i co ważne 
miała  gdzie  go  spędzać.  Pokrótce  opowiedziała  na  czym  polega  praca  Prezydenta,  z  kim 
współpracuje, jakie ma zadania i obowiązki do wypełnienia. Złożył życzenia z okazji Dnia Dziecka 
i zaprosił wszystkich na uroczystości organizowane w mieście. 

Opiekun MRMZ Ł. Adamski złożył życzenia z okazji Dnia Dziecka w imieniu Przewodniczącego 
RMZ.

Radna M. Mikołajczyk złożyła życzenia z okazji Dnia Dziecka w imieniu MRMZ.

Przewodniczący  MRMZ  Z.  Linkowski  poprosił  o  wykreślenie  pkt.  4  i  11  z  proponowanego 
porządku obrad. 

Porządek obrad z poprawkami przyjęto w głosowaniu: jednogłośnie.

Pkt. 3. Laureaci konkursu o Złote pióro: Jan Rybicki z kl. VIa SP3, Robert Szilagyi i Mateusz Elert 
z kl. VIb, SP5, zaprezentowali swoje osoby, następnie odczytali prace konkursowe.

Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski ogłosił 10 min. Przerwy w obradach sesji na konferencję 
prasową. 

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski wznowił obrady po przerwie.

Pkt.  5.  Opiekun  MRMZ  Ł.  Adamski  powiedział,  iż  członkowie  MRMZ  na  zaproszenie 
uczestniczyli w Forum Młodzież – Radni "Czy Dolny Śląsk stać na więcej?" Nadmienił, iż była to 
konferencja  organizowana  przez  Marszałka  Województwa  Dolnośląskiego  w  porozumieniu  z 
Fundacją  Polines  ze Szczecina,  która  prowadzi  razem z MRMZ program „Na młodzież patrz”. 
Spotkanie to dało możliwość zobaczenia jak politykę młodzieżową uprawia się w innych regionach 
naszego  kraju.  Dodał,  iż  w  innych  regionach  prace  MR  są  bardziej  zaawansowane  niż  w 
województwie  łódzkim.  Jednym  z  pomysłów  młodzieży  dolnośląskiej  jest  uruchomienie  przy 
marszałku województwa dolnośląskiego sekretariatu do spraw młodzieży.  Forum było prowadzone 
metodą open space (poruszania się po rożnego rodzaju grupach tematycznych). Dodał, iż wnioski z 
tej  konferencji  zostały  przekazane  Radzie  Ministrów  RP  oraz  komisjom  zajmującym  się 
zagadnieniami dotyczącymi młodzieży. 

Pkt. 6. Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski powiedział, iż z charytatywnego meczu piłki nożnej 
rozegranego na rzecz Mariusza Stępniaka w dn. 26.04.2009 r. udało się zebrać kwotę w wysokości 
900,00 złotych.

Pkt. 7. Opiekun MRMZ Ł. Adamski powiedział, iż delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Nisko na 
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zaproszenie MRMZ odwiedziła Zgierz w dniach 29.04- 03.05. Program pobytu obejmował m.in: 
spotkanie  z  Prezydentem  Miasta  Zgierza,  Przewodniczącym  RM  oraz  Sekretarzem  Miasta, 
młodzież uczestniczyła w sesji RM, w  spotkaniu w CKD z radnymi MRMZ. Młodzież opowiadała 
o swojej działalności, pomysłach itp. W ramach rewizyty MRMZ została zaproszona do Niska na 
przełomie lipca i sierpnia do udziału w Dniach Miasta Niska. 

Pkt. 8. Punkt ten omówiony został na poprzednim posiedzeniu MRMZ.

Pkt. 9a.  Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia dwudziestej rocznicy wolnych wyborów w 
1989 r.,

Stanowisko Młodzieżowej  Rady Miasta  Zgierza  w sprawie  upamiętnienia  dwudziestej  rocznicy 
wolnych wyborów w 1989 roku omówiła Wiceprzewodnicząca MRMZ: Magdalena Mikołajczyk

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 9b. Projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy z Młodzieżową Radą 
Miasta Głowno,
Uroczyste podpisanie odbędzie się po sesji wrześniowej. 

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt.  9c.  Projekt  uchwały  w sprawie skierowania  wniosku do Prezydenta  Miasta Zgierza  o 
uwzględnienie  propozycji  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Zgierza  przy  opracowaniu  projektu 
budżetu Miasta Zgierza na 2010 rok.,

Poprawka w załączniku: zastępuje się SP Nr 12 na SP Nr 11 oraz dodanie do pkt 28:  Instalacja 
stojaków na rowery - Instalacja stojaków na rowery przy zgierskich placówkach oświatowych.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt.  9d.  Projekt  uchwały  w sprawie  zwrócenia  się  do  Starosty  Zgierskiego  z  wnioskiem o 
dofinansowanie wyjazdu podopiecznych Domu Dziecka w Grotnikach,

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- 8, przeciw – 0, wstrz. - 2.

Uchwałę podjęto.
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Pkt. 9e. Projekt uchwały w sprawie planu pracy MRMZ na II półrocze 2009 r.

Poprawka w załączniku dotycząca terminu sesji.  Sesje MRMZ odbędą się:  18.09, 23.10, 20.11, 
18.12. br.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 10. Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski złożył wniosek formalny w brzmieniu jak niżej:

Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza wnioskuje do Prezydenta Miasta Zgierza o utworzenie w Parku 
Miejskim boiska do siatkówki plażowej.
                                                                                                                                   WNIOSEK NR 6
Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowano: za – 8, przeciw – 0, wstrz. - 2. 
Wniosek przyjęto.

Pkt. 12. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zamknął obrady XI 
sesji.

          Protokołowała 

       Sylwia Bełkowska

             Sporządziła

       Angelika Markowska 
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