
PROTOKÓŁ NR XII/18 

Z II sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi 

VII kadencji 

z dnia 27 listopada 2018 roku.

Obecni - 33 osoby ( lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu ) 

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu

1. Otwarcie sesji - komunikaty organizacyjne, wyznaczenie sekretarzy; 

Otwarcie sesji przez przewodniczącą Kornelię Jasiuk o godzinie 10:10, na sekretarzy 

wyznaczono Juliusza Ciepłotę i Huberta Bąka. 

2.Propozycje zmian w porządku obrad. 

Brak propozycji zmian w porządku obrad. 

3.Sprawozdania z działalności : 

1.Przewodniczącej Rady; 

Ada Adler przejęła prowadzenie obrad. 

Kornelia Jasiuk w okresie międzysesyjnym odbyła spotkanie z Panią Anetą Rabendą. 

Odbyła również spotkanie z członkami Prezydium podczas którego zaczęła omawiać zagadnienia 

dotyczące Meczu Charytatywnego oraz podjęła pierwsze kroki do zintegrowania się z grupą 
Radnych. 

Czuwała również nad grupą, która pojechała w poniedziałek 26 listopada na ogólnopolski 
kongres IDEATHON w Warszawie.

Objęcie prowadzenia obrad przez Kornelię Jasiuk. 

 



4.Zabranie głosu przez nowego Przewodniczącego Rady Marcina Gołaszewskiego. 

Pan Marcin podkreślał, że jest chętny pomocy Młodzieżowej Radzie oraz to, że chce, żeby była 
pomiędzy nim a grupą Radnych jak najlepsza relacja. 

Pan Gołaszewski jest jak powtarzał również germanistą. 

5.Sprawozdania z działalności : 

1.Wiceprzewodniczących Rady;

Ada Adler w okresie międzysesyjnym odbyła spotkanie z Prezydium oraz poczęła pierwsze 
działania do organizacji Meczu Charytatywnego. 

Ada zebrała drużynę z Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz wynajęła salę, która jest idealna do 
zorganizowania tego wydarzenia. 

Julia Teodorczyk w okresie międzysesyjnym odbyła spotkanie z Prezydium oraz czynnie pomaga 
Wiceprzewodniczącej Adzie Adler

w organizacji Meczu Charytatywnego. Julia pojechała również na kongres IDEATHON, podczas 
którego godnie reprezentowała nasz zespół 

"Zwycięzcy z Łodzi" i mimo że była rzecznikiem prasowym to pomagała zespołowi w wygranej. 

6.Wspólna fotografia Młodzieżowej Rady Miejskiej wraz z Przewodniczącym Rady Marcinem 
Gołaszewskim. 

7.Sprawozdania z działalności : 

1.Wiceprzewodniczących Rady;

Mateusz Sorbjan w okresie międzysesyjnym odbył spotkanie z Prezydium oraz podjął pierwsze 
kroki do zintegrowania się z grupą Radnych. W swojej wypowiedzi 

podkreślał, że integracja jest głównym czynnikiem do sukcesu podczas naszej dwuletniej 
kadencji.

8.Wybory na Rzecznika Prasowego Młodzieżowej Rady Miejskiej 

1.Wybór komisji skrutacyjnej wyborów;



Do komisji zgłosili się Leopold Kalamat, Tomasz Wegner oraz Damian Milczarek.

2.Zgłaszanie kandydatów;

Zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 

Dalia Hnedi

Stanisław Roszczyk 

Ogłoszono 5 minut przerwy 

3.Przyjęcie wzoru kart do głosowania  

Karty zostały zaprezentowane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

4.Wystąpienia kandydatów;

Dalia Hnedi, z tego względu iż jest poza krajem i nie mogła uczestniczyć w sesji, poprosiła 

sekretarza Bartosza Telążkę o przeczytanie jej przemowy, co zostało ucznione. 

Następnie głos zabrał Stanisław Roszczyk, pytanie zadał mu Mateusz Sorbjan.

5.Głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady; 

Każdy z biorących udział radnych otrzymał kartę do głosowania. Nastąpiło głosowanie tajne. 

Po głosowaniu została ogłoszona 5-minutowa przerwa

6.Ogłoszenie wyników głosowania; 

Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów; 



Stanisław Roszczyk 19 głosów 

Dalia Hnedi 14 głosów

9. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczącą Adę Adler każdej z komisji.

1.Stanisław Roszczyk wnosi wniosek o połączenie Komisji ds. Mediów i Komisji ds. kontaktu z 
samorządami.  

2.Kornelia Jasiuk zabiera głos, wyraża swoje zdanie na ten temat. 

3.Pytania zostały zadane przez Miłosza Lisieckiego, Mateusza Słowiańskiego oraz Julię Konopkę. 

4.Wycofanie wniosku o połączenie Komisji ds. Mediów i Komisji ds. kontaktu z samorządami 
przez Stanisława Roszczyka. 

5.Damian Milczarek wnosi wniosek o powołanie Komisji ds. Transportu. 

6.Kornelia Jasiuk oraz Ada Adler zabierają głos, wyrażając własną opinię na ten temat. 

7.Pytania zostały zadane przez Miłosza Lisieckiego, Leopolda Kalamata.

8.Wycofanie wniosku o utworzenie Komisji ds. Transportu przez Damiana Milczarka. 

9.Kornelia Jasiuk tłumaczy, że komisje mogą się ze sobą spotykać w okresie międzysesyjnym i 
wspólnie działać, dlatego nie jest potrzebne ich łączenie. 

10.Adam Jeżyński wnosi wniosek o powołanie Komisji ds. Wolontariatu. 

11.Kornelia Jasiuk zabiera głos, wyraża swoje zdanie na ten temat. 

12.Wniosek zostaje poddany pod głosowanie.

11 głosów za, 15 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymujących się. 

13.Stanisław Roszczyk zadaje pytanie do prezydium nt. komisji. 

14.Bartosz Telążka wnosi wniosek o połączenie Komisji ds. Edukacji i Komisji ds. Kontaktu z 
samorządami. 

15.Wniosek zostaje poddany pod głosowanie. 

30 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. 

16.Poddanie pod głosowanie wszystkich komisji; 

17.Komisja ds. Sportu 

33 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

18.Komisja ds. Kultury

32 głosów za, 0 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się.



19.Komisja ds. Zdrowia 

29 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące się. 

20.Komisja ds. Etyki 

30 głosów za, 0 głosów przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. 

21.Komisja ds. Edukacji i kontaktów z samorządami 

33 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

22.Komisja ds. Mediów 

33 głosy za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. 

23.Ustalenie składów komisji; 

( każda osoba chętna do danej komisji zwracała się w tym celu do Ady Adler ) 

10. Przerwa 5 minutowa.

11.Zabranie głosu przez naszych gości : Antoniny Majchrzak i Mikołaja Stefanowskiego.

12.Sekretarz Bartosz Telążka przedstawia sprawy, które zostały podjęte podczas okresu 
międzysesyjnego. 

1. Kornelia Jasiuk wyraża stosowną opinię na każdą z nich. 

13.Rozdanie przez Przewodniczącą Kornelię Jasiuk dyplomów za udział w kongresie IDEATHON 
dla Julii Teodorczyk, Stanisława Roszczyka, Patryka Szreter, Tomasza Wegnera, Bartosza Telążki,
Antoniego Basińskiego oraz Adama Jeżyńskiego. 

14.Zapytania i wolne wnioski:

1.Jakub Kaliszczak zgłasza się do podjęcia działalności MRM'u na Youtubie. 

2.Kornelia Jasiuk i Ada Adler zabierają głos.

3.Ada Adler informuje nt. Meczu Charytatywnego. 

15.Zamknięcie sesji. 


