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Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku V kadencji 2013-2015 

 

V kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku rozpoczęła działalność w kwietniu 2013 

roku. Pierwsze spotkanie V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku odbyło się 22 

kwietnia 2013 roku, na którym omówiony został Statut Gminy Olsztynek. Spotkanie odbyło się w 

Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Uczestniczyło w nim 15 młodzieżowych radnych. Spotkanie 

prowadził Robert Waraksa opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku. 

Drugie spotkanie szkoleniowe odbyło się 25 kwietnia 2013 roku w Miejskim Domu Kultury  

w Olsztynku. Spotkanie miało charakter warsztatowy. Młodzieżowi radni uczyli się m.in. jak 

funkcjonuje samorząd, jak odbywa się praca w młodzieżowej radzie.  

Od momentu rozpoczęcia kadencji odbyło się 2 sesje, 16 spotkań roboczych młodzieżowej rady 

oraz 5 spotkań Prezydium. Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku w tym czasie organizowała lub 

współorganizowała kilkanaście różnych inicjatyw, do których zaliczamy m.in.: 

• Street Art. – imprez poświęconą szeroko rozumianej sztuce ulicy,  

• Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń” – w roku bieżącym odbyła się druga 

edycja, do której zgłoszono łącznie 43 filmy z całej Polski. 

• Debatę w sprawie zagospodarowania plaży miejskiej w Olsztynku, 

• Akcję sprzątania olsztyneckiej plaży i akcję sprzątania ścieżki wokół jeziora Jemiołowskiego,  

• Konsultacje społeczne dot. zagospodarowania Przyzamcza,  

• Kampanię społeczną „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.  

• Nocki filmowe w kinie Grunwald 

• Zajęcia sportowe, artystyczne i plastyczne na świetlicach wiejskich w gminie, 

• Spotkania z młodzieżą, w związku z wyborami uzupełniającymi 

• W ostatnim czasie Olsztynek Extreme Jam 2014 – zawody na olsztyneckim skateparku. 

Młodzieżowa rada wystosowała również pisma dotyczące konkretnych problemów do: 

• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie w sprawie złego stanu 

chodnika w miejscowości Mierki oraz jego przebudowy, 

• Starostwa Powiatowego w Olsztynie w sprawie złego stanu drogi dojazdowej do 

miejscowości Lipowo Kurkowskie. 

Młodzieżowi radni brali również udział w ogólnopolskich szkoleniach i konferencjach, takich jak:  

• Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny” w Warszawie,  

• Forum dyskusyjne poświęcone tematyce młodzieżowych rad w Płocku,  

• Spotkanie podsumowujące projekt "Artykuł 5b. - słuchaj głosu młodzieży!" w Mławie,  
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• konferencja "Młodzież ma wpływ. Edukacja obywatelska w działaniu." w Warszawie,  

• Konferencja „pol4all” w Warszawie.  

• Szkolenie z technik prezentacji i wystąpienia publicznego,  

Od początku kadencji, w celu wymiany doświadczeń młodzieżowa rada spotkała się z delegacjami z 

innych młodzieżowych rad m.in.: 

• Ornety,  

• Nowego Miasta Lubawskiego,  

• Olsztyna, 

• Płońska.  

Za swoją działalność Młodzieżowa Rada Miejska dostała otrzymała również nagrody: 

• "Laur Najlepszym z Najlepszych" przyznawany przez Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, 

• „Najlepsze Praktyki w miastach Cittaslow” przyznana dla naszego miasta w czasie 

Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, które odbyło się w 

Holandii. 

Warto zwrócić uwagę, że młodzieżowi radni uczestniczą w lokalnych uroczystościach oraz 

wydarzeniach, działają aktywnie w szkoła oraz angażują się społecznie współpracując z lokalnymi i 

regionalnymi instytucjami. 

 


