SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TUCHÓW
I KADENCJA 2003-2005
Młodzieżowa Rada Gminy Tuchów odbyła 7 posiedzeo, na których podjęto 10 uchwał, zgłoszono szereg
wniosków, wysłuchano kilku referatów, opracowano zasady przeprowadzenia kilku akcji charytatywnych oraz
wymieniano poglądy.
Na pierwszej sesji Młodzieżowa Rada wyraziła swój protest przeciwko wojnie w Iraku poprzez odczytanie Apelu
o Pokój skierowanego do przywódców i narodów świata. Na trzecim posiedzeniu Młodzieżowej Rady Burmistrz Tuchowa
Mariusz Ryś przekazał słowa podziękowania 3 uczniom, którzy po ukooczeniu Gimnazjum utracili mandat radnego.
W związku z wygaśnięciem mandatów, w szkołach przeprowadzono wybory uzupełniające do MRGT, a na sesji
dokonano zmian w składach Komisji. Wprowadzono też zmiany do Statutu Młodzieżowej Rady. Ponadto Radni wysłuchali
sprawozdania wygłoszonego przez przedstawiciela Komisariatu Policji w Tuchowie na temat „Przestępczośd wśród
nieletnich”.
Radni Młodzieżowej Rady wzięli udział w przygotowaniu obchodów Dni Tuchowa oraz uczestniczyli
w Międzynarodowym Spotkaniu Animatorów Kultury.
Na posiedzeniach Komisji opracowano wniosek do programu MŁODZIEŻ DLA EUROPY pod nazwą „Źródła,
Korzenie, Rozdroża przez 7 x 7 x 7” polegający na wspólnym spotkaniu młodzieży z 7 krajów. Wniosek ten nie został
zrealizowany ponieważ nie wszystkie miasta bliźniacze zgłosiły chęd uczestnictwa w programie, ale został w części
wykorzystany do organizowania spotkania międzynarodowego w 2004 roku. Temat spodobał się przedstawicielom
Funduszu Wyszehradzkiego, złożony przez Gminę wniosek został przyjęty, dofinansowano organizację spotkania
międzynarodowego kwotą 7 000 EURO.
W 2004 roku młodzież aktywnie włączyła się w organizację V Międzynarodowego Spotkania Miast Bliźniaczych
pod wyżej wymienioną nazwą: „Źródła, Korzenie, Rozdroża w Kulturze Narodów Europy”. Ponadto wraz z Gminnym
Centrum Informacji Europejskiej zorganizowała przedstawienie, które miało na celu zapoznanie się z kulturą i obyczajami
krajów europejskich.
Radni MRGT uczestniczyli w corocznym Zlocie Niepodległościowym w Łowczówku. Zaplanowano rozszerzenie
programu Zlotu o przedstawicieli zagranicznych. Zaproszona młodzież z partnerskich krajów zobaczy jak u nas czci się
święta niepodległościowe oraz weźmie udział w spektaklu, w którym będą przedstawione sceny teatralne z okresu
I wojny światowej. Uczestniczyd też będzie młodzież z Gmin: Tuchów, Pleśna i Tarnów.
Na posiedzeniach Rady zostało zgłoszone szereg wniosków, zarówno realizowanych przez młodzież jak i kierowanych
do Burmistrza Gminy:
1) o utworzenie w Tuchowie szkoły KYOKUSHIN KARATE,
2) o budowę skate – parku,
3) o budowę placu zabaw na osiedlach,
4) o rozwiązanie problemu dowozu uczniów – radnych do swych miejscowości po zakooczeniu posiedzeo Rady,
5) o zorganizowanie sesji wyjazdowej młodzieżowej Rady Gminy Tuchów,
6) o uruchomienia kina w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie,
7) o zorganizowanie zbiórki zabawek dla dzieci z Domu Samotnej Matki z Dzieckiem w Tuchowie.
8) o zorganizowanie zbiórki książek dla biblioteki w Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej.
9) o przeprowadzenie akcji mającej na celu wyposażenie w znaczki odblaskowe uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Gminy Tuchów,
10) o zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli paostwa i samorządu, mającego na celu wyrażenie przez
tuchowską młodzież poparcia dla utrzymania nauki religii w szkołach jako kontrakcja na działania prowadzone przez
młodzież z SLD, która zbierała podpisy pod listami z wnioskiem dotyczącym wycofania nauki religii ze szkół,
11) o uwzględnienie w budżecie na rok 2005 środków do dyspozycji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów
z uzasadnieniem, że młodzież jest aktywna, ale często ograniczeniem jest brak środków na realizację danego
pomysłu.
Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie wchodzący w skład Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów mogli bezpłatnie
korzystad z dostępu do internetu w Gminnym Centrum Informacji Turystycznej.
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