SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IV KADENCJI
MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TUCHÓW
W LATACH 2009-2011
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Tuchowa w grudniu 2009 roku odbyły się wybory
na radnych MRGT w szkołach ponadpodstawowych naszej gminy. W wyniku
przeprowadzonych wyborów mandat radnego otrzymało 15 uczniów. Pierwsze wspólne
posiedzenie robocze odbyło się 6 stycznia 2010 roku i miało za zadanie przygotować nowych
radnych do przejęcia obowiązków odchodzącej Rady z kadencji 2007-2009.
Pierwsza wspólna sesja odbyła się 11 stycznia 2010 roku, na którą zostali zaproszeni radni
z kadencji 2007-2009 i nowo wybrana Rada. Podczas tej sesji wybrano nowe prezydium
Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w składzie:
 Przewodniczący – Krzysztof Mężyk
 Wiceprzewodniczący – Monika Sandecka i Grzegorz Kawa
 Sekretarz – Alicja Ryś
Podczas trwania kadencji ze sprawowania mandatu radnego zrezygnował Bartłomiej
Bajorek z ZSP w Tuchowie, którego zastąpił Tomasz Gacek.
Podczas IV kadencji Młodzieżowej Rady odbyło się 12 sesji, w tym jedna uroczysta 6 lipca 2011 roku, w której uczestniczyła młodzież z miasta partnerskiego, Saint Jean-de
Braye we Francji. Każdą sesję poprzedzała narada robocza, ponadto radni spotykali się na
posiedzeniach roboczych w Domu Kultury w Tuchowie, podczas których przygotowywany
był dokładny plan przedsięwzięć oraz projektów przez Radę przeprowadzanych. Łącznie
odbyło się kilkadziesiąt spotkań MRGT, co zaowocowało prężną działalnością tego organu.
Młodzieżowa Rada podjęła kilka uchwał, w tym uchwałę, która zobowiązała
każdorazowe wystawienie pocztu sztandarowego AK w uroczystościach patriotycznoreligijnych. Radni ze sztandarem uczestniczyli w różnego rodzaju obchodach rocznicowych
walk niepodległościowych m.in. na Jamnej, w Łowczówku, na uroczystościach patriotycznoreligijnych w tuchowskich kościołach. Pomagali również przy przenoszeniu eksponatów
z „Izby Pamięci” w LO do nowo powstałego muzeum w Domu Kultury.
Idąc w ślad poprzednich kadencji radni przykładali szczególną wagę do prowadzenia
prac porządkowych na cmentarzach w całej gminie. Propagowana akcja sprzątania cmentarzy
z okresu I wojny światowej przynosiła oczekiwane skutki – kilkudziesięciu młodych ludzi
w okresie wiosennym oraz bezpośrednio poprzedzającym uroczystość wszystkich świętych
w ramach wolontariatu podjęło się uczestnictwa w tej akcji. Pod przewodnictwem radnych
z poszczególnych okręgów, grupy uczniów dbały o wygląd cmentarzy w swoich
miejscowościach. Na terenie miasta Tuchów akcja ta obejmowała cmentarz wojskowy przy
wiadukcie, cmentarz parafialny oraz cmentarz w lesie tuchowskim.
Kolejną inicjatywą kontynuowaną przez IV kadencję Rady była sposobność
pozyskiwania środków pieniężnych na realizację projektów. Rada wystąpiła z dwoma
wnioskami do stowarzyszenia „Horyzonty”. W VII oraz VIII edycji programu „Działaj
Lokalnie” łącznie udało się pozyskać kwotę 10000 złotych.





W 2010 roku 4000 zł w ramach VII edycji programu „Działaj Lokalnie” pozwoliło na
zrealizowanie w tuchowskim Domu Kultury bezpłatnych warsztatów tanecznych dla
młodzieży z gminy w dwóch blokach tematycznych – tańcu towarzyskim oraz
nowoczesnym. Warsztaty prowadzone były przez całe wakacje. Dotacja ta uzyskana
została dzięki współpracy MRGT z Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju,
w ramach którego pozyskane zostały środki.
W mijającym roku 2011 w ramach już kolejnej, VIII edycji wspomnianego projektu
Radni uzyskali dotację w wysokości 6000 zł, co pozwoliło w części pokryć wydatki
związane bez wątpienia z dużym przedsięwzięciem Młodzieżowej Rady, jakim był
międzynarodowy obóz na terenie gminy Tuchów w dniach 2-6 lipca 2011.
Początkowo miał on obejmować delegacje z Illingen, Saint Jean-de Braye, Detvy,
Mikulova oraz Petenbach. Z niezależnych od nas przyczyn w Tuchowie gościliśmy
tylko delegację francuską. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty
językowe, wspólne wycieczki do Krakowa, Gorlic, Tarnowa, Szczawnicy. Podczas
pobytu młodzieży z Saint Jean-de Braye miała miejsce uroczysta sesja Młodzieżowej
Rady, której głównym tematem była współpraca międzynarodowa, wolontariat, oraz
aktywność młodzieży w życiu publicznym miast partnerskich.

Radni bez wątpienia aktywnie uczestniczyli w organizacji imprez kulturalno-sportowych
podczas trwania kadencji. W szczególności zajmowali się pomocą przy organizacji:
1. Dni Tuchowa 2010 oraz 2011, podczas których pomagali w rozstawianiu
i obsłudze stanowisk promujących miasto i gminę Tuchów. W szczególności
aktywnie obsługiwali stanowisko Europe Direct. Podczas „Niedzieli
z kogutkiem” radni pomagali w promowaniu i przeprowadzeniu akcji
honorowego krwiodawstwa.
2. Młodzieżowa Rada podjęła się pomocy w organizacji I i II zjazdu Moto
Legend PRL-u w Tuchowie.
3. Wspólnie z punktem Europe Direct w Tuchowie zorganizowany był I oraz II
Otwarty Bieg Tuchowski prowadzony na 3 dystansach. Radni taśmowali ulice,
zajmowali się wyznaczaniem trasy, zapisami uczestników oraz nagradzaniem
zwycięzców.
4. Organizacji charytatywnego koncertu zespołu „Pectus” dla powodzian,
podczas którego kilkudziesięciu młodych ludzi zajęło się rozprowadzaniem
biletów. Ponadto bezpośrednio podczas wielkiej wody radni pomagali
w dostarczaniu żywności poszkodowanym, oraz pomagali poszkodowanym
ludziom w remontach i odbudowach zniszczonych posesji jako strażacy
i osoby prywatne.
5. Bez wątpienia mocną stroną radnych była organizacja koncertów plenerowych
oraz dyskotek. W 2010 roku w tuchowskim amfiteatrze na zakończenie
wakacji oraz projektu „Letniej Akademii Tańca” zagrał dla zgromadzonej
publiczności zespół „Follow”, a po nim miała miejsce dyskoteka w strugach
deszczu z tuchowską formacją Sound Protectors. 2011 rok pod względem
plenerów był znacznie bogatszy. Na uwagę zasługuje koncert kończący projekt
„Młodzieżowego szlaku europejskiego” oraz okres wakacyjny w gminie na
który zaproszeni zostali raperzy Fokus, Aes i Młody wraz z Dj WBK którzy
rozbawili licznie zgromadzoną publikę. Bezpośrednio po koncercie, jak i na
wcześniejszych dwóch tego roku plenerach swoje umiejętności znowu miała
okazję pokazać formacja Sound Protectors prowadząc dyskoteki plenerowe.
6. W wydarzeniach sportowych Rada może poszczycić się zwycięstwem
w turnieju piłkarskim organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta

Tarnów. Młodzi radni propagowali zdrowy i sportowy styl życia organizując
I oraz II Mikołajkowy Turniej Siatkarski pod patronatem Burmistrza Tuchowa
pozyskując na niego dotacje od Dyrektora MOSiR-u oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak mamy nadzieję turniej wszedł
już do kalendarza corocznych imprez.
7. W 2011 roku Młodzieżowa Rada pomagała w przeprowadzeniu igrzysk
Ludowych Zespołów Sportowych w Tuchowie, na halach sportowych, boisku
„Tuchovii” oraz na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ZS w Tuchowie.
Ważnym aspektem pracy Rady było nawiązanie współpracy z Młodzieżową Radą
Miasta Tarnów oraz z miastami partnerskimi.
1. Wspólnie z tarnowskimi radnymi miała miejsce sesja w Pałacu Młodzieży w Tarnowie,
obie Rady miały okazję również sportowo konkurować ze sobą w turniejach piłki nożnej,
w której lepsi okazali się Tuchowianie, oraz w siatkówce w której Tarnowianie zajęli
3 miejsce.
2. Radni Młodzieżowej Rady uczestniczyli w wymianach zagranicznych. W wakacje 2010
roku mieli okazję wziąć udział w obozie organizowanym przez Saint Jean-de Braye
we Francji, a w 2011 roku najpierw gościli francuską delegację w Polsce, a następnie
ponownie mogli wyjechać do partnerskiego miasta.
Ważnym punktem działalności Rady był wolontariat. Młodzi radni pozyskiwali
młodzież chętną do pracy w organizacji koncertów, imprez kulturalnych i sportowych, akcji
sprzątania cmentarzy oraz do pracy w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Siostry
Józefitki.
Radni działali nie tylko w obrębie Rady, ale również i w szkolnych samorządach.
Pomagali w organizacji imprez szkolnych, międzyszkolnych oraz w przeprowadzeniu
wyborów do nowej V kadencji Młodzieżowej Rady Gminy na lata 2011-2013.
Wszystkie powyższe działania były przeprowadzone dzięki bardzo dobremu aparatowi
promującemu jakim bez wątpienia było biuro Rady Miejskiej, Dom Kultury oraz Biuro ds.
Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Tuchowie. Przedsięwzięcia
Rady promowane były w internecie, na stronie www.tuchow.pl, portalach
społecznościowych, a podczas imprez banerem promującym Młodzieżową Radę Gminy
Tuchów.
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