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Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku VI kadencji 2015-2017
Wybory do szóstej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku odbyły się 11 czerwca
2015. Następnie w połowie lipca uczestniczyliśmy w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym.
Młodzieżowi radni uczyli się m.in. jak funkcjonuje samorząd, jak wygląda praca w młodzieżowej
radzie. Pierwsza inauguracyjna sesja odbyła się 22 lipca 2015 roku. Od momentu rozpoczęcia kadencji
odbyło się 5 sesji, 19 spotkań roboczych młodzieżowej rady oraz 7 spotkań Prezydium.
W październiku zeszłego roku odbyły się wybory uzupełniające do MRM, w związku
z wygaśnięciem 4 mandatów.
Jednym z pierwszych działań było zorganizowanie gablot MRM w szkołach oraz organizacja
spotkań dotyczących możliwości podjęcia współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami,
w których uczestniczyła przewodnicząca młodzieżowej rady Aleksandra Dymarska.
Wiodącą działalnością młodzieżowych rad, wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym, jest
działalność

konsultacyjna.

W

okresie

sprawozdawczym

młodzieżowi

radni

uczestniczyli

w następujących działaniach:
•

od 2015 roku przewodnicząca młodzieżowej rady uczestniczyła w pracach zespołu
ds.

Olsztyneckiego

Budżetu

Obywatelskiego,

aktualnie

jest

członkiem

Zespołu

Koordynującego OBO,
•

w kwietniu

2016 roku młodzieżowi radni wzięli udział w spotkaniu z Panią Joanną

Michalską, wicestarostą olsztyńskim, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Podczas spotkania podjęliśmy wiele ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Pani
Joanna Michalska – Wicestarosta Olsztyński, przedstawiła koncepcje budowy hali
gimnastycznej przy Zespole Szkół w Olsztynku. Rozmawialiśmy również o możliwości
powołania młodzieżowej rady powiatu i tworzeniu stref Wi-Fi w szkołach powiatowych.
Poruszyliśmy problem dowożenia uczniów do szkół powiatowych z terenu gminy Olsztynek,
a także potrzebę budowy oświetlenia przy ulicy Jemiołowskiej w Olsztynku. Mieliśmy także
wyjątkową okazję zapoznania się z działalnością powiatu i pracą w wydziale geodezji i
komunikacji. Pracownicy Starostwa pokazali nam m.in. mapy, na których pracowano przed
uruchomieniem portalu geodezyjnego z e-mapami. Na koniec zobaczyliśmy salę sesyjną Rady
Powiatu.
•

w lipcu 2016 roku młodzieżowi radni uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym Lokalnego
Programu Rewitalizacji gminy Olsztynek, który ma na celu przywrócenie do życia obszarów
zdegradowanych i stworzenia tam miejsc przyjaznych mieszkańcom, także z wykorzystaniem
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środków unijnych. Młodzieżowi radni zgłosili swoje propozycje, które dotyczyły głównie
zagospodarowania plaży i Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej,
•

w lutym 2017r. przedstawiciele MRM uczestniczyli w warsztatach kreatywnych dotyczących
Przebudowy dworca kolejowego w Olsztynku,

•

również w lutym 2017r. młodzieżowi radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie
ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Olsztynek, do którego
zgłosili swoje uwagi. Pod koniec poprzedniego roku, podczas sesji, młodzieżowa rada podjęła
stanowisko, zwracając uwagę na problemy związane z udostępnianiem mieszkańcom świetlic
wiejskich.

•

młodzieżowi radni przedstawili swoje propozycje do inwestycji dotyczącej „Rozwiązania
problemu oświetlenia w Gminie Olsztynek z wykorzystaniem OZE”.

•

w listopadzie 2016 roku radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku przeprowadzili
badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych w
gminie Olsztynek na temat problemów związanych z dojazdem do szkoły. Łącznie
przeprowadzono 101 ankiet. Z badań wynika, że ponad 40% uczniów szkół powiatowych ma
każdego dnia problem z dojazdem do szkoły, mimo że w autobusach dowożących uczniów do
gminnych szkół są wolne miejsca.
Najważniejszym działaniem szóstej kadencji był pierwszy Zjazd Młodzieżowych Rad

z naszego województwa, który odbył się w Hotel Kormoran w Mierkach. W Zjeździe udział wzięło
35 młodzieżowych radnych z 12 gmin z: Barcian, Dąbrówna, Kurzętnika, Działdowa, Giżycka,
Lubawy, Lidzbarka, Nidzicy, Olsztynka, Ornety, Susza i Węgorzewa. Podczas warsztatów
i prezentacji przedstawiciele młodzieżowych rad szukali inspiracji, wymieniali doświadczenia
i kontakty. Rozmawiali również o konsultacjach, dobrych praktykach i przykładach działania
młodzieżowych rad w Polsce, a także współpracy ze społecznością i instytucjami publicznymi.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Marek Gustaw Brzezin Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Zjazd Młodzieżowych Rad Województwa Warmińsko-Mazurskiego
organizowany był w partnerstwie i z inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno
i Młodzieżowej Radę Miejskiej w Olsztynku. Był także elementem projektu pod nazwą „Działamy
wspólnie”, który uzyskał wsparcie finansowe z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Inicjatywę wparli również Burmistrz Olsztynka,
Wójt Gminy Dąbrówno i Starosta Powiatu Ostródzkiego.
W

okresie

sprawozdawczym

Młodzieżowa

Rada

Miejska

w

Olsztynku

organizowała,

współorganizowała lub wspierała następujące inicjatywy:
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•

osiedlowe spacery dla mieszkańców – inicjatywa Rad Osiedlowych w Olsztynku,

•

akcję sprzątania ścieżki wokół jeziora – wspólnie z Grupą Rowerową z Olsztynka.

•

Samorządową Grę Miejską, podczas której młodzież załatwiając codzienne sprawy poznawała
zasady funkcjonowania lokalnego samorządu. Udział w Grze wzięło 5 zespołów
młodzieżowych. Każdy z nich miał do wykonania 12 zadań o najróżniejszej tematyce.

•

I Ogólnopolskim Turnieju Tańca Wika Cup o Puchar Burmistrza Miasta Olsztynka.

•

prawybory do Sejmu i Senatu RP w olsztyneckich szkołach.

•

Olsztynek po godzinach – wydarzenie zorganizowane z inicjatywy młodzieżowej rady oraz
rad osiedlowych i przy wsparciu olsztyneckiego domu kultury.

•

Olsztynek Extrem Jam – zawody na olsztyneckim skateparku – w 2015 i 2016 roku
wystartowało po ok 20 zawodników.

•

Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń” – w roku 2015 zgłoszono 46 filmów z
całej Polski, w 2016r. wpłynęło ponad 30 filmów.

•

akcję charytatywną Gramy dla Dominiki, mieszkanki Olsztynka walczącej z nowotworem.
W akcję włączyły się lokalne instytucje, w szczególności Zespół Szkół im. K. C.
Mrongowiusza w Olsztynku, a także gmina Dąbrówno. Podczas wszystkich akcji
w Olsztynku, Dąbrównie, olsztyneckich szkołach i przedszkolu zebrano łącznie 11 895,64
złotych.

•

nocki filmowe w kinie Grunwald.

•

konferencję Biała Wstążka, organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Olsztynku – młodzieżowi radni wspierali tę szczególną kampanię poprzez rozdawanie
ulotek i „Białych wstążek” w Olsztynku.

•

Finał WOŚP, który w tym roku grał dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom,

•

akcję krwiodawstwa - przy wsparciu olsztyneckiej Przychodni, ekipa wyjazdowa RCKiK
w Olsztynie odwiedziła Olsztynek. Podczas akcji ok. 20 osób oddało po 450 ml krwi
w Przychodni w Olsztynku. Chętnych było dużo więcej, ale z różnych powodów nie mogli
zostać dawcami. Akcja jest kontynuowana.

•

Wolontariusze MRM wsparli Wentę Dobroczynną w Olsztynie.

•

E-Turniej Olsztynek Games w grę Fifa 2017. O tytuł najlepszego zmagało się 24 zawodników.

•

Gminne Dni Rodziny - młodzieżowi radni prowadzili warsztaty malowania na szkle.

•

Festyn osiedlowy na terenie Spółdzielni Grunwald - młodzieżowi radni prowadzili warsztaty
malowania na szkle.
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W zeszłym roku młodzieżowa rada ponownie zgłosiła naszą gminą do konkursu Super
Samorząd kontynuując inicjatywę budżetu obywatelskiego, w ramach którego działania były skupione
na przeprowadzeniu podsumowania I edycji OBO. Młodzieżowi radni zaangażowali się w zachęcenie
mieszkańców do wypełnienia ankiet podsumowujących oraz uczestniczyli w spotkaniach
i warsztatach.
W omawianym okresie delegacje młodzieżowej rady uczestniczyły w:
•

spotkaniach regionalnych akcji Masz Głos, Masz Wybór,

•

seminarium młodzieżowy w Augustowie, gdzie dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami,

•

w seminarium pt. Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład młodzieżowych rad gmin.
Seminarium organizowane było przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa
Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz Fundacje Civis Polonus w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów w Warszawie.

•

I Pomorskim Kongresie Młodzieżowych Rad w Gdańsku,

•

seminarium młodzieżowym w Białymstoku,

•

spotkaniach roboczych dotyczących organizacji I Zjazdu Młodzieżowych Rad Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, które odbywały się w Dąbrównie i Olsztynku,

•

I Festiwalu Sportowym o Puchar Młodzieżowej Rady Gminy Dąbrówno, który odbył się
w Lewałdzie Wielkim,

•

wizycie studyjnej w gminie Płużnica. Wspólnie z delegacją z Dąbrówna młodzieżowi radni
zapoznali się z działalnością oraz inicjatywami podejmowanymi przez radnych Młodzieżowej
Rady Gminy Płużnica. Było to inspirujące spotkanie i dobra okazja do nawiązania cennych
kontaktów oraz wymiany doświadczeń między naszymi radami.

•

w spotkaniu z Młodzieżową Radą Gminy Rajgród. Była to dobra okazja do podzielenia się
naszymi doświadczeniami i nawiązania nowych kontaktów.

W styczniu tego roku w poszukiwaniu inspiracji i dobrych praktyk Olsztynek odwiedziła delegacja
z gminy Klembów, gdzie w najbliższym czasie ma powstać młodzieżowa rada. Spotkanie było
poświęcone głównie przedstawieniu działalności naszej młodzieżowej rady i doświadczeń z ostatnich
latach.
Każdego roku młodzieżowi radni składają wnioski do budżetu. W ostatnich latach roku dotyczyły one:
1. Stworzenie strefy bezpłatnego Internetu na terenie Parku Kultury, Sportu i Rozrywki
2. Przygotowanie dokumentacji technicznej zadaszenia skateparku,
3. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz budowa Parkour placu – Załącznik Nr 1 do
wniosków,
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4. Budowa placów zabaw na osiedlach przy ulicy Akacjowej i ulicy 22 Lipca
5. Wykonanie prac porządkowych, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie przeglądu
oświetlenia w Parku przy ulicy 22 Lipca
6. Zwiększenie środków na działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku,
7. Zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Referatu Promocji i Muzeum Historii Olsztynka
na zakup materiałów promocyjnych MRM.
8. Przywrócenie strefy WiFi w centrum Olsztynka.
9. Zakupienie większej liczby ławek i koszy na śmieci do ustawienia na terenie Parku Kultury,
Sportu i Rozrywki.
10. Zakupienie stojaków na rowery i montaż przed Urzędem Miejskim w Olsztynku,
11. Zapewnienie środków na wykonanie progów zwalniających na ulicy Słonecznej (przy placu
zabaw) oraz Szkolnej (przy Liceum Ogólnokształcącym).
Młodzieżowi radni uczestniczyli również w lokalnych uroczystościach i wydarzeniach, działali
aktywnie w szkołach oraz angażowali się społecznie współpracując z lokalnymi i regionalnymi
instytucjami.
Większość

działań

młodzieżowa

rada

podejmowała

wspólnie

z

innymi

instytucjami,

w tym: Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku,
Dyskusyjnym Klubem Filmowym w Olsztynku, SEN Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej
w Olsztynku, Miejską Biblioteką Publiczną, Gospodarką Komunalną Sp. z o.o., Klub Seniora, Klub
Szachowy działający przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich, Przychodnią w Olsztynku, drużyną
harcerską, olsztyneckimi szkołami, radami osiedlowymi, grupami nieformalnymi oraz organizacjami
regionalnymi i krajowymi.
Od 2013 roku młodzieżowa rada ma swojego delegata przy Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych
w Warszawie, którym jest Paweł Pietrzak. Spotkania PROM odbywają się kilka razy w roku.
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