
Młodzieżowa 

Rada Miasta

kadencja

2006/07, 2007/08

opiekun z ramienia Rady Miejskiej

Małgorzata Gostomczyk



• Zgodnie ze Statutem Rada Juniorów to organ konsultacyjny 

Rady Miasta i Burmistrza

• Rada nie posiada osobowości prawnej; działa w oparciu 

o uchwałę Rady Miejskiej i Statut

• Głównymi celami Rady są:

- reprezentowanie interesów młodzieży Człuchowa

- integracja społeczności szkolnych

- upowszechnienie idei samorządowych





27.02.2007

Spotkanie organizacyjne kandydatów do Rady Juniorów

- prezentacja kandydatów

- zapoznanie ze statutem

- informacja dot. kompetencji poszczególnych organów samorządowych



Rada działająca w latach 2006/2007 2007/2008 składała się 

z 15 członków – reprezentantów wszystkich szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Człuchowa. Przewodniczącym był Marcin  

Borkowski, wybrany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością 

głosów

I sesja 20 marca 2007r.





21.03.2007

Spotkanie Rady Juniorów z młodzieżą człuchowskich szkół z okazji Święta 

Wiosny– prezentacja członków Rady oraz głównych założeń programowych





21.04.2007 Happening ph.: „Psi problem” z okazji Święta Ziemi 
(we współpracy z merytorycznymi komisjami Rady Miejskiej:

Komisją Kultury, Edukacji i Sportu, Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych oraz 

pracownikami merytorycznymi UM)

• elementem akcji było przygotowanie pokonkursowej wystawy 

prac plastycznych 

Konkurs na plakat ph.: „Psi problem” przeprowadzili członkowie Rady 

Juniorów we wszystkich człuchowskich szkołach





25.04.2007r.   II sesja Rady Juniorów

- wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

- pierwsze interpelacje młodych radnych

- wnioski do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynikające 

z ankiety przeprowadzonej przez członków RJ we wszystkich człuchowskich 

szkołach  „Co chciałbym robić w czasie wolnym”





Udział Rady Juniorów w obchodach świąt państwowych 3 maja, 11 listopada 



1.06.2007 Przygotowanie przez Radę Juniorów Miejskich Obchodów

Dnia Dziecka i Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości 



Czynny udział członków Rady Juniorów w zbiórce pieniędzy na aparat słuchowy 

dla dwuletniego człuchowianina Kajetana Gołuńskiego 

- na motocrossowych mistrzostwach Polski 28.07

- w czasie Boogie Festiwal 29.07.



Wolontariusze 

z Rady Juniorów 

oraz ich znajomi i przyjaciele 

zebrali blisko 1000zł.



15-17.06.2007

Udział członków RJ w obchodach Dni Przyjaźni Człuchów-Uslar

- przyjęcie kluczy do bram miasta



Rada Juniorów żywo interesowała się planami inwestycji miejskich

- IV sesja Rady Juniorów 10.10.2007



7.12.2007 Rada Juniorów zaprezentowała się w programie TVP1 

„Kawa czy herbata” promując nasze miasto



Członkowie Rady Juniorów wielokrotnie przyglądali się działaczom 

młodzieżowego wolontariatu. Temu tematowi poświęcona była V sesja, 

na której m.in. zainicjowano organizację Człuchowskich Walentynek 

(14.02.2008) połączonych z akcją charytatywna „Serca dla hospicjum” ,

w ramach której członkowie RJ przekazali człuchowskiemu hospicjum 

ok. 300 zł.





27.02.2008 Przedstawiciele Rady Juniorów biorą czynny udział 

w obchodach rocznicy powrotu Człuchowa do Polski 



Rada Juniorów aktywnie uczestniczy w wielu imprezach miejskich 

i szkolnych; gościli m.in. na prezentacji efektów młodzieżowych projektów 

przygotowanych przez Gimnazjum nr1 ph.: „Twórcze wędrówki po Człuchowie”



Udział Rady Juniorów w akcji „Bezpieczny na drodze” i „Przeciwko agresji 

i dyskryminacji” – debata w ramach programu „Bezpieczna szkoła” –

zadanie realizowane we współpracy z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego 

i Policją. 



Radni  Młodzieżowej Rady Miasta wyznaczyli sobie wiele 

ambitnych zadań, które realizowali rzetelnie i z dużą 

konsekwencją. 

Najważniejsze wnioski radnych skierowane do Prezydium Rady 

Juniorów:

• zorganizować dyskusję w gronie młodzieży o sposobach 

realizacji celów służących ograniczeniu zjawiska narkomanii na 

terenie miasta 

10-15.04.2007 - zorganizowanie warsztatów we wszystkich 

człuchowskich szkołach , zaprezentowanie wypracowanych 

materiałów na spotkaniu Rady Juniorów z inspektorem ds. patologii 

Urzędu Miejskiego w Człuchowie



• rozpoznać potrzeby w zakresie organizowania i racjonalnego 

wykorzystania czasu wolnego 

kwiecień 2007 - przygotowanie ankiety „Co chciałbym robić w 

czasie wolny”; przedstawienie wyników Burmistrzowi Miasta 

inspektorom ds. oświaty i  patologii Urzędu Miejskiego w 

Człuchowie, przewodniczącej Rady Miejskiej w Człuchowie

• przygotować Program Młodzieżowego Wolontariatu 

maj 2007 - w ramach programu zorganizowano zbiórkę pieniędzy 

dla niesłyszącego Kajetana oraz człuchowskiego hospicjum; 

przygotowano akcje „Człuchowskie Walentynki” , 

„Serce dla hospicjum”, „Ogólnopolski Dzień Trzeźwości”



• opracować stronę internetową promującą ideę samorządności 

człuchowskiej młodzieży, informującą o działalności Młodzieżowej 

Rady Miasta 

http://www.radajuniorow.czluchow.pl/

• podjąć działania w zakresie zapobiegania zaśmiecaniu miasta 

i niszczenia miejskiej zieleni przez psie odchody

akcja happeningowa ph.: „Psi problem”: przygotowanie ulotek, 

rozprowadzenie wśród mieszkańców bezpłatnych łap 

i torebek służących zbieraniu psich odchodów, przeprowadzenie 

konkursu plastycznego we wszystkich człuchowskich szkołach



• podjąć działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w mieście, 

aktywny udział w realizacji programu „Bezpieczna szkoła”

Przygotowanie debaty na temat nietolerancji, agresji 

i dyskryminacji, skierowanej do uczniów gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych; zorganizowanie we współpracy z Policją akcji 

„Bezpieczny na drodze” skierowanej do uczniów szkół 

podstawowych miasta i gminy, zorganizowanie akcji zbierania 

podpisów pod wnioskiem Młodzieżowej Komisji Bezpieczeństwa 

w sprawie ustawienia świateł na skrzyżowaniu, gdzie w ubiegłym 

roku miał miejsce wypadek ze skutkiem śmiertelnym 

(wniosek z ok.1000 podpisów przekazano Burmistrzowi Miasta)



Wnioski Rady Juniorów oczekujące na realizację

Do Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta: 

• Ze względu na słaby przepływ informacji o tym, co dzieje się 

w mieście RJ zwróciła się z prośbą o pomoc w przekonaniu 

dyrektorów człuchowskich szkół, żeby wyznaczyli miejsce, gdzie 

dyrektorzy MDK i OSiR oraz Biuro Promocji Miasta i inne 

instytucje organizujące cokolwiek w miecie mogliy zamieszczać 

aktualne informacje 

tablice informacyjne „Wieści z miasta”



• w związku z dokonaniem rozpoznania co do potrzeb 

w zakresie oferty spędzania wolnego czasu Rada Juniorów zgłosiła 

inicjatywę poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty MDK i OSiR

Do Dyrektora MDK i OSiR:

stworzenie w mieście sekcji grafitti, zorganizowanie nocy 

filmowych oraz bezpłatnych kursów tańca, nauki gry na 

instrumencie (gitara, perkusja); podjęcie działań

w kierunku stworzenia dla młodzieży fitness klubu i zajęć 

z technik samoobrony



Do Burmistrza i Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu: 

• ze względu na brak w mieście miejsc, w których młodzież 

mogłaby bezpiecznie spędzać czas wolny Rada Juniorów

zwróciła się z prośbą o zorganizowanie kawiarenki lub 

młodzieżowego klubu czynnego do późnych godzin 

wieczornych 

adaptacja strychu MDK lub dostosowanie pomieszczenia 

w budynku „Przystań”  (inne)



Do Burmistrza i Przewodniczącej Komisji Zdrowia, 

Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych :

• Specjaliści mówią, że plastikowe torby w środowisku 

rozkładają się ponad 400 lat, żeby zapobiec zaśmiecaniu 

naszego środowiska Młodzieżowa Komisja kieruje wniosek 

o zorganizowanie „dnia bez plastikowej torby” – byłby to 

początek akcji promującej zastąpienie plastikowych 

opakowań ekologicznymi siatkami

chodziłoby o podjęcie próby wyeliminowania z obiegu 

foliowych reklamówek i rozpropagowanie ekologicznych toreb



• w związku z tragicznym wypadkiem na przejściu koło 

Komendy Powiatowej Policji, w którym zginął gimnazjalista

M.Łańcucki Rada Juniorów stawia wniosek o ustawienie 

w tym miejscu sygnalizacji świetlnej, aby uniknąć w 

przyszłości podobnych wydarzeń

Do Burmistrza i Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego:

pozwoli to na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

w mieście



Do Burmistrza i Rady Miejskiej:

• w związku z fatalnym stanem technicznym osiedlowych 

placów zabaw i boisk Młodzieżowa Komisja Edukacji, 

Kultury i Sportu wnioskuje o zabezpieczenia w 

przyszłorocznym planie budżetu środków na przynajmniej 

kilka nowoczesnych placów zabaw dla dzieci w różnym 

wieku i  boisk do gier zespołowych


