SPRAWOZDANIE MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TUCHÓW
III KADENCJA 2007 - 2009
III kadencja Rady była okresem dużego zaangażowania się młodzieży w wiele działao i imprez
organizowanych na terenie Gminy.
Już na początku swej kadencji Radni MRGT przystąpili do włączenia się w działalnośd
wolontariatu pracując na rzecz dzieci objętych pomocą Ośrodków Wsparcia Dziennego. W ramach tej pracy
uczestniczyli w V Zjeździe Ośrodków Wsparcia Dziennego z powiatu tarnowskiego.
Radni nawiązali współpracę z tuchowskim Kołem PTTK, podejmując najpierw „Uchwałę w
sprawie współpracy z kołem PTTK w Tuchowie”, następnie angażując się w oznakowanie szlaków
turystycznych.
Ciekawą inicjatywą Radnych była organizacja turnieju sportowego pod patronatem
Młodzieżowej Rady, który został włączony do kalendarza gminnych imprez sportowych i będzie
organizowany corocznie w połowie czerwca.
Młodzieżowej Rada nawiązała współpracę z Młodzieżową Radą Miasta Tarnowa. Uczestniczyła
w sesji poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości podejmując wspólną uchwałę w celu upamiętnienia
wydarzeo i oddania czci osobom poległym w walce o niepodległośd. Rady wspólnie zorganizowały turniej
sportowy w street ball'a. Półfinał został rozegrany w Tarnowie, natomiast finał w Tuchowie. Środki na
organizację turnieju Radni pozyskali od Starosty Tarnowskiego oraz z Gminy Tuchów i Urzędu Miasta
Tarnowa. Młodzież uczestniczyła w debacie Open Space, zorganizowanej w Tarnowie. Celem debaty było
umożliwienie młodym ludziom swobodne porozmawianie o problemach jakie napotykają na co dzieo,
przekazanie informacji o tym, że każdy młody człowiek może kształtowad rzeczywistośd wokół siebie. Radni
brali udział w Ogólnopolskim Forum Młodych Samorządowców, gdzie pełnili funkcję współorganizatorów
oraz animatorów.
Kolejne inicjatywy Radnych Młodzieżowej Rady to:
1. propagowanie w szkołach informacji na temat tworzenia muzeum w Tuchowie zachęcając uczniów
do zbierania eksponatów,
2. przeprowadzenie konkursu na własne logo,
3. organizacja wiosennej akcji sprzątania cmentarza wojskowego z I wojny światowej,
4. jesienna akcja sprzątania cmentarzy w Łowczowie
5. udział w delegacji do partnerskiego miasta Illingen, gdzie 8 Radnych uczestniczyło w
międzynarodowej akcji porządkowania cmentarzy wojennych - wyjazd w całości finansowany był
przez zagranicznego partnera,
6. uczestnictwo w wolontariacie Europe Direct w dniu 9 maja 2009 roku – zachęcanie przechodniów
do udziału w wyborach do Europarlamentu,
7. obsługa stoiska Europe Direct w czasie Międzynarodowego Spotkania Miast Bliźniaczych,
8. opracowanie i złożenie wniosku, o dotację 5 tysięcy zł, w lokalnym konkursie grantowym „Działaj
Lokalnie” - umożliwienie osobom młodym interesującym się fotografią rozwoju swojej pasji uwieoczeniem całego projektu było wydanie albumu zdjęciowego o Tuchowie oraz zorganizowanie
wernisażu prac osób biorących udział w projekcie.
Pod koniec bieżącego roku Radni aktywnie włączyli się w przeprowadzenie ponownych wyborów
Młodzieżowej Rady. Na początku stycznia 2010 roku została zorganizowana ostatnia już sesja obecnej III
kadencji wspólnie z pierwszą sesją nowej IV kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.
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