
Protokół 
z XII sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

odbytej w dniu 18 września 2009 r.

CZAS TRWANIA SESJI: od godz. 11.00 do godz. 13.30
MIEJSCE SESJI:  Urząd Miasta Zgierza, sala nr 114

Posiedzeniu przewodniczył – przewodniczący MRMZ Z. Linkowski.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaprzysiężenie nowego członka MRMZ J. Pyrzanowskiego.
4. Informacja na temat uwzględnienia propozycji Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza do 

budżetu miasta Zgierza na rok 2010 zawartych w uchwale  Młodzieżowej Rady Miasta 
Zgierza Nr XI/27/09 z dnia 1 czerwca 2009 r.

5. Przedstawienie analizy ankiety „Badanie opinii dotyczących funkcjonowania Młodzieżowej 
Rady Miasta Zgierza” (referuje Ł. C. Adamski).

6. Informacja na temat możliwości umieszczenia „Kapsuły czasu” w projekcie rewitalizacji 
pozostałych kwartałów Placu J. Kilińskiego w Zgierzu.

7. Informacja z przebiegu wakacji letnich na terenie Gminy Miasto Zgierz.
8. Informacja na temat planowanych akcji sprzątania świata w zgierskich placówkach 

oświatowych.
9. Propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie zapewnienia uczniom miejsc na 

część podręczników i przyborów szkolnych, a zgierska rzeczywistość.
10. Omówienie realizacji budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza za okres od 1 stycznia do 

31 sierpnia 2009 r.
11. Sprawozdanie przewodniczącego MRMZ z działalności za okres od 1 marca do 31 sierpnia 

2009 r.
12. Informacja z przebiegu delegacji do Niska.
13. Przedstawienie informacji na temat uczestnictwa delegatów MRMZ w projekcie „Dobre 

Praktyki Młodzieżowych Rad Gmin, Miast, i Dzielnic”.
14.  Informacja na temat wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.   
15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyboru dwóch wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
b) zmiany uchwały Nr III/4/08 Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2008 
r.,
c) wyboru sekretarza  Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
d) wyboru członka  Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza odpowiedzialnego za nawiązywanie 
współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz samorządowymi organizacjami 
młodzieżowymi innych miast i miast innych państw,
e) powołania rzecznika prasowego  Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
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f) przyjęcia wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza do budżetu Rady Miasta Zgierza 
na rok 2010.

16. Pisma skierowane do MRMZ.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji.
19. Ustalenie terminu następnej sesji.
20. Zamknięcie obrad.

Pkt.  1. Przewodniczący MRMZ Z.  Linkowski   otworzył  XII  sesję  Młodzieżowej  Rady Miasta 
Zgierza. Powitał Prezydenta Miasta Zgierza, „młodych radnych” oraz zaproszonych gości.

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

Pkt. 3. Nastąpiło zaprzysiężenie nowego członka MRMZ J. Pyrzanowskiego.

W dalszej kolejności M. Mikołajczyk zrezygnowała z funkcji wiceprzewodniczącej.

Przewodniczący  Z.  Linkowski  poinformował,  iż  rezygnację  z  funkcji  wiceprzewodniczącego 
zgłosił także W. Szulc.

Pkt.  4.  Zagadnienie  omówił  Sekretarz  Miasta  W.  Gorzak.  Odniósł  się  kolejno  do  zgłoszonych 
propozycji:
– Dosprzętowienie pracowni komputerowej w SP Nr 10 w Zgierzu nastąpiło, szkoła otrzymała  

6 laptopów.
– Modernizacja boiska sportowego przy SP Nr 11 – Miasto nie ma środków na tego typu 

inwestycje, natomiast jest plac zabaw przy boisku, który zaspakaja pewne potrzeby dzieci i 
młodzieży.

– Przywrócenie funkcji boiska sportowego placu u zbiegu ulic Lućmierz/Staffa – boisko to 
powstało "na dziko", zmodernizowano natomiast boisko przy SP 12.

– Warsztaty rozwojowe będą być może zorganizowane z funduszu antyalkoholowego.
– Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Parzęczewska/Gałczyńskiego – 

sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana, władze zdają sobie sprawę iż obecna sygnalizacja 
jest przestarzała.

– Akcja pn. „Sadzimy cienie” będzie możliwa do zrealizowania, Miasto zakupi wkazane przez 
MRMZ sadzonki.

– Linia autobusowa na Malinkę nie będzie uruchomiona gdyż brakuje środków na komunikację, 
władze noszą się z zamiarem likwidacji niektórych linii bądź ich reorganizacji.

– Szkoły bez barier – w przyszłoroczym budżecie Miasto nie przewiduje środków na ten cel.
– Rewitalizacja odcinka ulicy Łęczyckiej pomiędzy ulicami Skargi a Armii Krajowej – jest to 

słuszna uwaga jednak  w przyszłoroczym budżecie Miasto nie przewiduje środków na ten cel.
– Dofinansowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca BORUTA – zespół ten jest w pewien 

sposób dofinansowany.
– Przywrócenie funkcji boiska sportowego placu wewnątrzblokowego w kwadracie ulic: 

Rembowskiego / Sikorskiego / Plater / Mielczarskiego – w przyszłorocznym budżecie trudno 
będzie znaleźć środki na ten cel.

– Poprawa nocnej komunikacji autobusowej pomiędzy Łodzią a Zgierzem – na ten cel 
wykorzystywane są środki finansowe w porozumieniu z miastem Łódź.

– Zwiększenie wielkości nakładów na promocję miasta – działalność tą prowadzi merytoryczny 
wydział w oparciu o zapewnione w budżecie środki.

– Tablice interaktywne w szkołach wystepują w gimnazjach i SLO, koszt jednej tablicy to ok. 
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10.000 zł
– Galeria na Placu Jana Pawła II to dobry pomysł jednak wymaga zabezpieczenia pewnych 

środków oraz zabezpieczenia przed wandalizmem.
– Remont elewacji budynków komunalnych na odcinku ulicy Długiej od ul. Armii Krajowej do 

Placu Kilińskiego – w miarę możliwości Miasto będzie poprawiało estetykę budynków.
– Klub Młodzieżowy powinien być inicjatywą prywatną.
– Hotspot w centrum miasta być może uda się uruchomić w przyszłym roku.
– Boisko do piłki siatkowej w Parku Miejskim jest potrzebnaą inicjatywą, prezydent jest 

zainteresowany tym pomysłem.
– Urządzenie ogrodu przy Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu będzie miało sens po ogrodzeniu 

terenu.
– Kino pod gwiazdami – takie projekcje miały już miejsce.
– Remont II Basenu kąpieliska Malinka leży w kompetencjach MOSiR.
– Objęcie miejskim monitoringiem wizyjnym skrzyżowania ulic Rembowskiego i Mielczarskiego 

będzie możliwe  po zakończeniu inwestycji  instalowania w mieście światłowodu,
– Remont chodników – w przyszłoroczym budżecie nie przewiduje sie konkretnych środków na 

ten cel.
– Lekcje pierwszej pomocy medycznej będą realizowane.
– Utwardzenie alejek w Parku Miejskim – trwa rewitalizacja parku, prowadzone są ustalenia co 

do własności terenu.
– Wymiana oświetlenia skateparku – w przyszłoroczym budżecie nie przewiduje się środków na 

ten cel.
– Instalacja stojaków na rowery będzie możliwa do realizacji.

Przewodniczący Z. Linkowski zgłosił poprawkę do porządku obrad, poprosił aby punkt 8 i 9 został 
omówiony w pierwszej kolejności.

Poprawkę przyjęto jednogłośnie.

Pkt. 8. Zagadnienie omówiła naczelnik Wydziału Oświaty D. Gryta. Akcja sprzątania świata będzie 
trwała od godz. 9.00 do 13.00, uczestniczyły będą wszystkie zgierskie placówki, czyli ok. 4825 
uczniów na 5500. 

Pkt. 9. Zagadnienie omówiła naczelnik Wydziału Oświaty D. Gryta. Zapewnienie uczniom miejsc 
na  część  podręczników  i  przyborów  szkolnych  jest  już  prawem.  Dotyczy  to  uczniów,  którzy 
rozpoczęli naukę z nową podstawą programową czyli tylko klas 1-szych. We wszystkich miejskich 
szkołach  podstawowych  są  meble  z  zabezpieczonymi  kuwetami,  pudłami  bądź  szafkami.  Ze 
względów lokalowych nie przewiduje się instalowania szafek korytarzowych. Do tej  pory i  bez 
rozporządzenia  młodsze  dzieci  zostawiały  przybory  szkolne  w  placówkach.  Natomiast  nie 
zostawiają podręczników, gdyż zadawane są prace domowe, a rodziców nie stać na zakup drugiego 
kompletu podręczników.

Pkt.  5.   Zagadnienie  omówił  Ł.  C. Adamski na podstawie prezentacji  multimedialnej.  Materiał 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Na 120 rozdanych ankiet wróciło 74. Ł. C. Adamski zwrócił 
uwagę na zastrzeżenia radnych RMZ w kwestii prośby o podanie wieku. Nadmienił, iż z chęcią 
podyskutuje z każdym kto ma wykształcenie socjologiczne i  wiedzę w tym zakresie.  Jednym z 
wyciągniętych  wniosków po  dokonanej  analizie  jest  fakt,  iż  osoby,  które  powołały MRMZ są 
najmniej zainteresowane pomocą dla MR. Duże zainteresowanie sprawami MRMZ wykazują osoby 
do 30 roku życia i powyżej 30 roku życia.  Samorządy Uczniowskie nie mają pełnej wiedzy o 
funkcjonowaniu  MR.  Młodzieżowa  Rada  uznana  jest  za  najlepsze   rozwiązanie  w  kwestii 
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reprezentowania  ogólnomiejskich  interesów  młodych  zgierzan.  Respondenci  uważają  pracę 
prezydium MRMZ jako wzorową, jednak MR nie wypełnia do końca założonych celów, podjętych 
inicjatyw. Wybrani członkowie angażują się w pomoc przy organizowaniu uroczystości miejskich, 
jednak wykazują małe  zaangażowanie w realizację  autorskich  pomysłów.  Część ankietowanych 
stwierdziła,  iż  MR jest  mało rozreklamowana,  mało  aktywna,  działa  sama dla  siebie,  brak jest 
ciekawych pomysłów skierowanych na młodzież gimnazjalną, a także brak przepływu informacji 
do szkół. 

Sekretarz W. Gorzak poprosił o podanie końcowych wniosków wynikających z ankiety.

Ł.  C. Adamski nadmienił,  iż wniosek podstawowy to fakt, iż Ci, którzy powołali  MRMZ są w 
stosunku do niej w opozycji, a także pracownicy administracji samorządowej. Osoby te powinny 
wspierać jej działalność. MR zgodnie z wynikami ankiety powinna iść w kierunku  organizowania 
czasu pozaszkolnego, opiniowania działań dorosłej  Rady skierowanych na młodzież,  wspieranie 
działalności samorządów uczniowskich.

Przewodniczący Z. Linkowski ogłosił 5 minut przerwy w obradach.

Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznowił obrady i poprosił o zabranie głosu Posła na Sejm 
A. Dunina.

Poseł na Sejm A. Dunin podkreślił, iż jest dumny, że może uczestniczyć w sesji MRMZ. Według 
niego  MR  jest  bardzo  potrzebna.  Poprosił  aby  młodzi  radni  nie  zniechęcali  się  do  dalszego 
działania. W dalszej kolejności nadmienił, iż w porządku obrad jaki otrzymał brakuje mu projektu 
uchwały  w  sprawie  17  września,  kiedy  to  Rosja  Sowiecka  zaatakowała  Polskę  od  wschodu.  
MR powinna przekazywać młodzieży zgierskiej także wartości historyczne.

Pkt. 6.  Zagadnienie omówił naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej A. Juszczyk. Nadmienił, 
iż  realizacja  takiego  zadania,  czyli  umiejscowienie  w  ziemi  pojemnika  z  pamiątkami  po 
zgierzanach, będzie możliwa.

Poseł na Sejm A. Dunin dodał, iż konieczność umiejscowienia kapsuły w ziemi może utrudnić  
i przesunąć w czasie realizację inwestycji na pozostałych kwartałach Placu Kilińskiego, dlatego też 
może należy wykorzystać do tego celu jeden z domków, które są zaprojektowane do wykonania 
właśnie na Placu.

Naczelnik  Wydziału  Infrastruktury  Miejskiej  A.  Juszczyk  poprosił  o  pilotowanie  sprawy  w 
momencie rozpoczęcia inwestycji.

Pkt. 7. Materiał stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Zagadnienie omówiła pracownik Wydziału 
Kultury, Sportu i Zdrowia I. Majewska. Oprócz wydziału, w akcji letniej brało czynnie udział także 
CKD. 

W uzupełnieniu,  o  wyjazdach  dzieci  z  rodzin  biednych  w  okresie  letnim  na  obozy sportowe, 
opowiedziała  R.  Matusiak.  Podkreśliła,  iż  po  raz  pierwszy dzieci  miały łazienki  w pokojach,  
z czego były bardzo zadowolone.

Pkt.  10.  Materiał  stanowi  załącznik  Nr  5  do  protokołu.  Brak  dyskusji.  Materiał  przyjęto  do 
wiadomości.
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Pkt. 11. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Brak dyskusji w tym temacie.
Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

Pkt. 12. Zagadnienie omówił J. Pyrzanowski, jeden z uczestników delegacji do Niska. Ponadto do 
Niska  pojechali  Z.  Linkowski  i  K.  Warżel.  Delegacja  odbyła  się  w  dniach  6-9  sierpnia  br. 
Młodzieżowi  radni  zostali  powitani  chlebem i  solą  na głównym placu,  były fanfary,  czerwony 
dywan. Odbyło się spotkanie z uczniami szkół węgierskich, a także z panią Burmistrz, radnymi 
Miasta Nisko i Młodzieżową Radą Miasta Nisko. Podczas pobytu podpisany został list intencyjny 
pomiędzy  młodzieżowymi  radami.  Zgierska  delegacja  brała  udział  w  akcji  „Młodzi  realizują 
marzenia”, a także uczestniczyła w koncercie jednego z miejscowych zespołów. Delegaci odbyli 
również wycieczkę krajoznawczą do Stalowej Woli, Sandomierza i Wilanowa.

Pkt. 13. Materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Z. Linkowski poinformował,  iż w projekcie brał  udział  on sam, wraz z byłym 
opiekunem  MRMZ  Ł.  Adamskim.  O  odczytanie  głównych  założeń  projektu  poprosił  
M.  Świętosławskiego.  Poprosił  także  wszystkich  młodych  radnych  o  zapoznanie  się  z  całym 
materiałem.

Ł. C. Adamski podziękował młodym radnym za owocną współpracę.

Pkt.  14.  Zagadnienie  omówiła  inspektor  BRM  S.  Bełkowska.  Przedstawiła  chronologicznie 
wydarzenia związane z rezygnacjami z mandatów w poszczególnych okręgach co spowodowało 
potrzebę przeprowadzenie wyborów uzupełniających w SLO oraz ZZSP. Wybory te mają odbyć się 
wstępnie w dniu 27 października br. 

Pkt. 15a.  Projekt uchwały  w sprawie  wyboru dwóch wiceprzewodniczących Młodzieżowej 
Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący  Z.  Linkowski  poprosił  o  powołanie  Komisji  Skrutacyjnej,  odpowiedzialnej  za 
przeprowadzenie wyborów. 

Członkowie  MRMZ  powołali  Komisję  Skrutacyjną  w  składzie:  Jakub  Pyrzanowski,  Klaudia 
Warżel, Hanna Witczak. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
Głosowano: za- jednogłośnie - Komisję powołano.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został J. Pyrzanowski.

Członkowie  MR zgłosili  następujące  kandydatury na  stanowisko dwóch wiceprzewodniczących 
MRMZ:
– Delfinę Sędzicką,
– Michała Świętosławskiego.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący zamknął listę zgłoszeń i ogłosił 10 minut przerwy dla Komisji Skrutacyjnej. 

Po przerwie członkowie MRMZ otrzymali kolejno karty do głosowania według listy odczytanej 
przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej po czym przystąpili do głosowania.

Po wrzuceniu wszystkich kart do głosowania do urny przewodniczący Linkowski ogłosił 5 minut 
przerwy dla Komisji Skrutacyjnej.

Po przerwie.

Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytał  protokół  z  głosowania  na  dwóch 
wiceprzewodniczących  MRMZ  z  dnia  18  września  2009  r.,  który  stanowi  załącznik  nr  8  do 
protokołu. 
– Delfina Sędzicka otrzymała 6 głosów,
– Michał Świętosławski otrzymał 3 głosy.

Przewodniczący RMZ poddał pod głosowanie projekt uchwały
Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Przewodniczący Z. Linkowski zaprosił nowo wybranych wiceprzewodniczących do zajęcia miejsca 
za stołem prezydialnym.

Pkt. 15b. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/4/08 Młodzieżowej Rady Miasta 
Zgierza z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 15c. Projekt uchwały w sprawie  wyboru sekretarza  Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

Przewodniczący  Z.  Linkowski  zgłosił  kandydaturę  H.  Witczak,  która  wyraziła  zgodę  na 
kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Kandydaturę H. Witczak przyjęto w głosowaniu 
za- jednogłośnie.

Przewodniczący następnie poddał pod głosowanie uchwałę.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 15d.  Projekt uchwały  w sprawie  wyboru członka  Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza 
odpowiedzialnego  za  nawiązywanie  współpracy  z  organizacjami  młodzieżowymi  oraz 
samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miast i miast innych państw

Przewodniczący  Z.  Linkowski  zgłosił  kandydaturę  J.  Pyrzanowskiego,  który  wyraził  zgodę  na 
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kandydowanie.  Innych  kandydatur  nie  zgłoszono.  Kandydaturę   przyjęto  w  głosowaniu  za- 
jednogłośnie.

Przewodniczący następnie poddał pod głosowanie uchwałę.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Uchwałę podjęto.

Pkt.  15e.  Projekt  uchwały  w sprawie  powołania  rzecznika prasowego  Młodzieżowej  Rady 
Miasta Zgierza

Przewodniczący  Z.  Linkowski  zgłosił  kandydaturę  D.  K.  Kowalczyk  –  uczennicę  ZZSP,  która 
wyraziła  zgodę  na  kandydowanie.  Innych  kandydatur  nie  zgłoszono.  Kandydaturę   przyjęto  w 
głosowaniu za- jednogłośnie.

Przewodniczący następnie poddał pod głosowanie uchwałę.

Głosowano: za- 10, przeciw-0, wstrzym.3.

Uchwałę podjęto.

Pkt. 15f.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza do 
budżetu Rady Miasta Zgierza na rok 2010.

Uwag nie zgłoszono.

Głosowano: za – 11, przeciw-0, wstrzym.-2.

Uchwałę podjęto.

J. Pyrzanowski omówił zebranym ideę „Targów czasu wolnego”.

Przewodniczący  Linkowski  zapytał  czy  młodzi  radni  wyrażają  zgodę  aby  grupa  inicjatywna 
opracowała program „Targów czasu wolnego”.

Młodzieżowi radni wyrazili taką zgodę.

Pkt. 16. Przewodniczący Z. Linkowski odczytał pisma jakie wpłynęły między sesjami.

Pkt.  17.  Głos  zabrała  R.  Matusiak  Pełnomocnik  ds  Społecznych  i  Młodzieży,  poinformowała 
młodych radnych, iż prezydent wyznaczył jej osobę do opieki merytorycznej nad MRMZ, natomiast 
inspektor BRM S. Bełkowską do opieki od strony formalnej.

K. Warżel wyraziła pogląd, iż wypowiedź sekretarza miasta w pkt. 4 porządku obrad w kwestii 
zmodernizowania boiska przy SP 12 nie była do końca trafna, gdyż boisko to jest czynne tylko do 
godziny 19.00, w weekendy i wakacje jest ono zamknięte. Po drugiej stronie jest dzikie boisko, 
które jest używane, jedyny problem to ogrodzenie tego terenu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
grającym tam dzieciom. Nieprawdą jest więc, że boisko przy SP 12 jest ogólnodostępne.
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Przewodniczący  MRMZ  Z.  Linkowski  zgodnie  z  ustaleniami  i  prośbami  zgierskiej  młodzieży 
złożył wniosek formalny w brzmieniu jak niżej:

Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza wnioskuje do Prezydenta Miasta Zgierza o zainstalowanie 
w obiektach MOSiR ścianki wspinaczkowej.
                                                                                                                                   WNIOSEK NR 7
Przewodniczący MRMZ Z. Linkowski poddał wniosek pod głosowanie.

Głosowano: za- jednogłośnie.

Wniosek przyjęto.

Pkt. 18. Protokół z X sesji przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.
              Protokół z XI sesji przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.

Pkt. 19. Termin kolejnej sesji zgodnie z planem pracy.

Pkt. 20.  Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący MRMZ Z. Linkowski zamknął obrady 
XII sesji.

          Protokołowała 

       Sylwia Bełkowska
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