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Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku VIII kadencji 2019-2021
Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku VIII kadencji zarządzono na dzień 29
października 2019 roku. O mandat młodzieżowego radnego ubiegało się łącznie 28 kandydatów.
Podczas VIII kadencji odbyły się 3 sesje, w tym sesja inauguracyjna, na której młodzieżowi radni
wybrali Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku VIII kadencji. Przewodniczącym
Młodzieżowej Rady został wybrany ponownie Szymon Jankowski. Wiceprzewodniczącymi zostały:
Nikola Kołakowska, Aleksandra Mierzejewska i Amelia Nyga, natomiast sekretarzem Michał
Hermański. W 2020 roku, podczas sesji nadzwyczajnej, została podjęta uchwała w sprawie wyborów
uzupełniających do Młodzieżowej Rady VIII kadencji. Wybory zaplanowano na 27 października 2020
roku. Niestety nie odbyły się, w związku z zamknięciem szkół z powodu sytuacji epidemiologicznej
w kraju. W VIII kadencji odbyło się łącznie 14 spotkań roboczych. Jedna z pierwszych inicjatyw było
zaktualizowanie tablic szkolnych informujących o działalności młodzieżowej rady.
Wiodącą działalnością młodzieżowych rad, wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym, jest
działalność konsultacyjna. Młodzieżowi radni uczestniczyli w systematycznych spotkaniach
z burmistrzem Olsztynka, podczas których omawiano projekty budżetów gminy na 2020 i 2021 rok.
Podczas spotkań poruszano także tematy dotyczące potrzeb młodzieży, gminnej komunikacji
publicznej, przyszłości plaży miejskiej, poprawy infrastruktury drogowej i sportowo-rekreacyjnej
w gminie oraz bezpieczeństwa publicznego.
Z powodu pandemii koronawirusa od marca br. nałożono na szkoły obowiązek prowadzenia nauki
zdalnej. Było to wielkie wyzwanie dla polskiego system edukacji. Młodzieżowe rady w całej Polsce,
wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, przeanalizowały potrzeby,
problemy i opinie uczniów, którzy mierzyli się z nowym wyzwaniem. Na podstawie zgromadzonych
danych, z inicjatywy Młodzieżowej Rady, powstał również raport dotyczący gminy Olsztynek. Celem
badania było przygotowanie kompleksowych rekomendacji dla instytucji zajmujących się
kształtowaniem systemu oświaty, nie tylko na poziomie krajowym, ale również w regionach. Raport
został przekazany lokalnym władzom oraz dyrektorom placówek oświatowych. Był także omawiany na
posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynku.
W 2021 roku jedną z najważniejszych inicjatyw Młodzieżowej Rady było uruchomienie, wspólnie z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku, Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego dla
Młodzieży. Punkt działa od 18 marca 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.
Konsultacje prowadzi psycholog Agnieszka Bucała. Zapisy na konsultacje są przyjmowane
telefonicznie. Do końca sierpnia 2021 roku w Punkcie odbyły się 52 konsultacje. Dodatkową formą
wsparcia, nie tylko dla młodzieży, jest telefon zaufania. Mogą z niego skorzystać osoby samotne,
nieszczęśliwe, walczące z nałogiem, a także osoby, które popadły w tarapaty i nie wiedzą jak sobie z
nimi poradzić.
W ramach VIII kadencji młodzieżowi radni spotykali się z przedstawicielami lokalnych i
regionalnych instytucji z Panem Marcin Kuchciński - Wicemarszałkiem Województwa WarmińskoMazurskiego oraz Panią Joanna Michalska, wicestarostą olsztyńskim podczas których młodzież
poznawała kulisy pracy samorządu terytorialnego na szczeblu województwa i powiatu. Młodzieżowi
radni dowiedzieli się m.in. jak funkcjonują i za jakie zadania odpowiadają te samorządy. Mieli także
okazję odwiedzić miejsca, w których pracuje na co dzień zarząd i sejmik województwa oraz zarząd i
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rada powiatu. Przedstawiono im również ideę geoportalu i zakres danych możliwych do pozyskania
dzięki nowoczesnym technologiom wykorzystywanym przez Powiat Olsztyński.
W okresie sprawozdawczym Młodzieżowa Rada współorganizowała lub wspierała następujące
inicjatywy:
1) akcję rozdawania darmowych maseczki wspomagających bezpieczne zachowania w okresie
pandemii koronawirusa. Gmina Olsztynek pozyskała maseczki w ramach charytatywnej akcji
Maseczki dla Polski. Młodzieżowi radni rozdali 3000 maseczek.
2) obchody 30-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.
3) Olsztynek Extreme Jam – siódma i ósma edycja, podczas których uczestnicy wystartowali w
kategoriach: hulajnoga, BMX i deska. W zawodach startowało ok 20 zawodników. Wydarzenia
było organizowane wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Olsztynku i przy wsparciu
Burmistrza Olsztynka.
4) Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń”. W 2019 roku na Festiwal wpłynęło blisko
70 filmów i spotów. Festiwal był współorganizowany z Miejskim Domem Kultury
w Olsztynku oraz Dyskusyjnym Klubem Filmowym działającym przy Zespole Szkół
w Olsztynku i przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.
5) mLegitymację. Projekt realizowany w Olsztynku z inicjatywy młodzieżowej rady. Pilotażowo
mLegitymacji została udostępniona uczniom 7 i 8 klas Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów
Polskich w Olsztynku. mLegitymacja jest elektroniczną alternatywą dla tradycyjnego
dokumentu. Może być wyświetlana na ekranie telefonu. Pokazując mLegitymację potwierdza
się status ucznia danej szkoły. Dzięki temu można skorzystać z ulg i zwolnień. mDokument
można aktywować tylko wtedy, gdy szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z
Ministerstwem Cyfryzacji. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego
otrzymanego w sekretariacie szkoły. W 2020 roku mLegitymacje w szkole otrzymało ok 100
uczniów. Projekt jest kontynuowany. Kolejną placówką oświatową, która przystąpiła do
inicjatywy jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Waplewie.
6) Olsztynecki Budżet Obywatelski – Młodzieżowa Rada włączyła się w promowanie idei OBO
poprzez zachęcanie mieszkańców miasta do zgłaszania projektów oraz udziału w głosowaniu.
Akcje społeczne i charytatywne:
➢ Młodzieżowa Rada zainicjowała proekologiczną akcję „Jeden worek. Olsztynek Naturalnie”,
zachęcając mieszkańców do spacerów połączonych ze zbieraniem odpadów,
➢ 28 Finał WOŚP dla ratowania zdrowia i życia dzieci,
➢ akcję #Gaszynchallenge, której celem była pomoc Wojtusiowi choremu na SMA i Ksaweremu
mieszkańcowi Olsztynka,
➢ Akcja „Poznaj Młodzieżową Radę” organizowana przez Radę Dzieci i Młodzieży
Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na promowaniu młodzieżowych rad w Polsce.
➢ Akcja promowania zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce,
➢ Akcję upamiętniającą święta narodowe zorganizowaną razem z 20 innymi młodzieżowymi
radami z całej Polski,
➢ Akcja na Święto Odzyskania Niepodległości, której celem było zachęcanie do wywieszenia
polskiej flagi i zapalania zniczy pod pomnikami narodowych bohaterów,
➢ Młodzieżowa Rada włączyła się w pomoc na rzecz Ksawerego. W ramach akcji udało się
uzbierać środki na krzesło schodowe, bez którego dalsze funkcjonowanie Ksawerego na
czwartym piętrze byłoby bardzo ciężkie,
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➢ Młodzieżowa Rada włączyła się w akcję „Góra grosza dla Lenki”, która choruje na SMA,
rdzeniowy zanik mięśni.
➢ Akcję poszukiwania wolontariusz do Szlachetnej Paczki.
W omawianym okresie delegacje młodzieżowej rady uczestniczyły w:
➢ Narodowym Święci Konstytucji 3 Maja,
➢ 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły,
➢ Święcie Wojska Polskiego,
➢ uroczystościach związanych z wybuchem II Wojny Światowej, które odbyły się na Cmentarzu
Ofiar Faszyzmu w Sudwie,
➢ obchodach Narodowego Święta Niepodległości, podczas których delegacja naszej Rady
składała kwiaty pod pomnikiem Orła Białego.
W prestiżowym ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o
przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – Gmina Olsztynek zdobyła
certyfikat w kategorii „Społecznie odpowiedzialny samorząd”. W ramach zgłoszenia opisano między
innym działalności Młodzieżowej Rady. Konkurs skierowany był do podmiotów ekonomii społecznej,
przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ma na celu wyróżnienie
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność
ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają
ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.
W trakcje kadencji młodzieżowi radni uczestniczyli również w lokalnych uroczystościach i
wydarzeniach, działali aktywnie w szkołach oraz angażowali się społecznie współpracując z lokalnymi
i regionalnymi instytucjami.
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