
UCHWAŁA NR l8NIIIlzl
MŁODZIEZOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia 10 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie zdarzeń z |l września 2001 roku.

Na podstawie §15 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, stanowiącego
załącznlk do uchwały Nr VIIVlz7l}] Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2OO7 r.,
zmienionej uchwałą Nr XCI/1605/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r.,
zmienionej uchwałą Nr XC/l839lI4 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia2lipca 2014 r., Nr
XXVI/869/20 z dnia 3 czervvca 2020 r. i Nr XXXI11020120 z dnia 14 pńdziemika 2020 r.,
Młodziężowa Rada Miejska wŁodzi

uchwala się co następuję:

§ l. Przyjmuje się ,,Rezolucję w sprawie zdarzęń z I7 września 2001 roku"
stanowiącej zńączniknr l do uchwały

§ 2. Adresatem Rezolucj i są Obyw atę|ę Rzeczypospolitej Pol skiej .

§3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiei w Łodzi do
przekazania Rezolucji, o której mowa w §1:

a) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej

b) wszystkim członkom Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

c) parlamentarzystom i senatorom Rzeczypo spo l itej Pol skiej

d) polskim posłom do Parlamentu Europejskiego

e) prezydentom i przewodniczącym rad miast wojewódzkich

f) przewo d nic zący m Mło dzieżolvych Rad m i ast woj ewó dzki ch

g) przedstawicielom polskiej Kultury

h) przedstawicielom pol skich or ganizacji społecznych

i) przedstawicielom głównych polskich mediów

j) dyrektorom łódzkich szkół

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załączniknr 1 do uchwały nr 18/VIII/21

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

zdnia 10 września 202I r.

Rezolucja

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

podjęta w dniu 10 września 2021 roku

w sprawie zdarzeń z |1września 2001 roku

W związku z dwudziestą rocznicą zamachu na World Trade Center, Młodzieżowa
Rada Miejska w Łodzi postanawia zabtać głos oraz działać na rzęcz ludzi poszkodowanych
przęz wojny, zamachy oraz biedę. Terroryzm jest rzeczą obrzydliwą w kaźdym
społeczeństwie, co więcej uważamy, że każdy przejaw agresji przeciwko drugiej osobie
powinien wiązac się z konsekwencjami dla osoby, która tę agresję czyn| Jest nam

niezmiernie przykro, że dalej dochodzi do aktów przemocy, której ofiarami są niewinni
ludzie. Składamy, więc kondolencje rodzinom ofiar agresji oraz deklarujemy chęó pomocy,

aby nie doznali oni więcej krzywd. Powinniśmy jako naród, który został wystarczająco
skrzywdzony przęz wojny, nie dopuścić do tego, aby takie sytuacje się povńarzały oraz
deklarujemy chęć pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.
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