
 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TUCHÓW 

II KADENCJA 2005 – 2007 
 

 W dniu 28 listopada 2005 r. w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Tuchów odbyły 
się wybory radnych Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów na II kadencję.  Uprawnionych do głosowania uczniów było 
1957. W głosowaniu wzięło udział 1351 uczniów. Zgłoszono 45 kandydatów na radnych. Młodzież wybrała 15 
przedstawicieli do Rady. 
 Dnia 14 grudnia 2005 r. odbyła się pierwsza sesja MRGT. Na sesji tej Przewodnicząca Komisji Wyborczej 
Monika Starzyk wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze do Rady, po czym w głosowaniu tajnym wybrano skład 
Prezydium Rady: 
 Przewodnicząca - Barbara Kmietowicz, 
 Wiceprzewodnicząca - Joanna Wójcik, 
 Wiceprzewodniczący - Dariusz Kisielewicz,  
 Sekretarz - Radosław Płowiecki.  

Ryszard Wrona – Przewodniczący Rady Miejskiej złożył gratulacje młodym radnym, z zadowoleniem 
stwierdził, że Młodzieżowa Rada będzie działad nadal, wyraził nadzieję, że jako przedstawiciele gminy będą godnie 
reprezentowad środowisko młodzieży i gminę, a spotkania na sesjach będą owocne. 

Mariusz Ryś – Burmistrz przyłączając się do gratulacji podkreślił, że praca w MRGT będzie swoistą szkołą 
samorządności, zahaczy też o politykę i uczniowie, podobnie jak radni Rady Miejskiej, będą mied możliwośd 
zgłaszania wniosków i problemów, które trafią do Burmistrza. Dodał, że MRGT ma możliwośd obradowania w tej 
samej sali, w której zapadają najważniejsze decyzje. Życzył, by wnioski zgłaszane przez młodzież były jak najszybciej 
realizowane, równocześnie zapewniając, że wnioski warte rozpatrzenia, wcześniej czy później zostaną zrealizowane. 
Dodał, że spojrzenie ludzi młodych jest otwarte, pomysły i problemy są inne niż ludzi dorosłych, i po to została 
wybrana ta Rada, by swe pomysły realizowad. 
 Podczas dyskusji młodzież wyraziła swe zainteresowanie pracą na rzecz ludzi starszych, samotnych 
i potrzebujących pomocy w swym środowisku, przyjmując wniosek dotyczący działalności w wolontariacie przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie. 

Ryszard Wrona – Przewodniczący Rady Miejskiej, w oparciu o Statut Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów - 
wyjaśnił zasady pracy radnych, najważniejsze zadania, którymi powinni zajmowad się radni oraz poinformował 
o miejscu planowanych posiedzeo. 
 W dniu 20 grudnia odbyło się spotkanie robocze radnych MRGT, na którym powstało szereg inicjatyw 
i propozycji pracy Rady, a w dniu 6 stycznia 2006r. Radni uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Dom 
Kultury w związku z realizacją projektu „Korzenie Przyszłości Pogórza” w ramach pilotażowego programu Leader+. Na 
spotkaniu młodzież zgłosiła wiele pomysłów i projektów, które znalazły uznanie i zostały wdrożone do szerszego 
programu w celu ich realizacji. 
 Na II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów, która odbyła się 12 czerwca 2006 roku, wiodącym punktem 
obrad był temat: „Wolontariat – opracowanie zasad działania”. 
 W obradach uczestniczyła P. Teresa Karpiel – Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawiając ogólne 
zasady wolontariatu, zaproponowała młodzieży rozpoczęcie działao po okresie wakacyjnym, do tego czasu zostanie 
opracowany szczegółowy program wolontariatu. Praca będzie polegała na odwiedzaniu osób objętych usługami 
opiekuoczymi, do każdej chorej zostanie przydzielone po dwóch wolontariuszy.  
 Radni złożyli kilka wniosków, dotyczących: 
 remontu piwnic w Domu Kultury z przeznaczeniem na świetlicę dla młodzieży, 
 zakupu gry „piłkarzyki” do świetlicy w Tuchowie (zakupiono ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych), 
 zorganizowania turnieju koszykówki na hali sportowej (turniej zorganizowano, puchary zakupiono ze środków 

gminnych), 
 ogłoszenia konkursu na malowanie muru przy hali sportowej, 
 realizacji skate-parku (został wykonany). 
  Na kolejnej sesji w miesiącu październiku 2006 padł wniosek o pomoc w założeniu strony internetowej 
MRGT, która ma byd łącznikiem między radnymi Młodzieżowej Rady i możliwością kontaktu ze szkołami, do których 
Radni uczęszczają. Gmina udostępniła odpowiednie linki do powstania takiej strony. 
 Na kolejnej sesji Ryszard Wrona – Przewodniczący Rady Miejskiej dokonał prezentacji nowego składu Rady 
Miejskiej w Tuchowie, wybranej w listopadowych wyborach samorządowych na kadencję 2006 – 2010. W obradach 
brało udział kilku radnych Rady Miejskiej. Radni wyrazili wolę współpracy z młodzieżą, przyjmowanie ich wniosków 



i uwag. Zapewnili, że każda sprawa zgłoszona przez młodzież zostanie poważnie potraktowana i odpowiednio 
rozpatrzona. 
 Na sesji tej padło kilka wniosków: 
 wniosek o umożliwienie udziału w obradach chętnym uczniom szkół z terenu gminy, 
 wniosek o umieszczenie kosza do gry w koszykówkę na terenie skate-parku, 
 wniosek o budowę boiska do piłki plażowo-siatkowej, 
 wniosek o powstanie młodzieżowej grupy działania, która byłaby kontynuatorem Młodzieżowej Rady. Młodzież 

mogłaby prowadzid świetlicę, w której można się spotykad, wymieniad doświadczenia, w gronie osób, które już 
ukooczyły szkoły średnie, a są aktywistami na tym terenie.  

 Młodzież zapewniła, że będzie zabiegad, by w każdej szkole znalazła się gablota w celu umieszczania 
informacji dotyczących działalności Młodzieżowej Rady. 
 V sesja II kadencji odbyła się w marcu 2007 r. w przeważającej mierze była poświęcona opracowaniu systemu 
informacji w szkołach na temat działalności Młodzieżowej Rady  poprzez internet, gazetki ścienne, wystąpienia na 
apelach, a nawet opracowanie niewielkiego folderu zawierającego najważniejsze informacje o Młodzieżowej Radzie. 
 Kolejną sprawą była informacja na temat Pogórzaoskiej Biesiady Młodzieży, która jest jednym z punktów 
programu Leader+. Ta biesiada ma stad się biesiadą międzynarodową, ponadto ma wejśd na stałe w kalendarz 
imprez. Ideą spotkao jest to, by młodzież mogła zaprezentowad się w zespołach, by promowała swe szkoły, zachęcała 
do nauki w tych szkołach. Poprzez różnego rodzaju konkursy sięga się do korzeni, tradycji naszego regionu. Celem 
będzie wymiana doświadczeo, a imprezie będą towarzyszyd targi promocyjne, wystawy konkursy, pokazy 
multimedialne, będzie prezentowana twórczośd młodych artystów, koncerty, zabawy. 
 Na sesji tej został odczytany apel do Burmistrza w sprawie czystości na terenie miasta. Apel ten poprzedziła 
akcja, w której uczestniczyła młodzież Gimnazjum. Była to akcja pn.: „Zanieczyszczenia naszego miasta i okolic”. 
Podczas zajęd uczniowie przyglądali się ulicom miasta, wysypiskom śmieci, terenom zielonym. 
 Po tych obserwacjach młodzież wpadła na pomysł, by rozpocząd segregację odpadów, a przed tym 
rozpropagowad akcję. Na początek chciałaby ogłosid konkurs na najlepsze hasło przeciw zanieczyszczeniom, potem 
wydad ulotkę okolicznościową. 
 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów 
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