
opiekun  

z ramienia Rady Miejskiej: 

Małgorzata Gostomczyk 



 

 

 Głównymi celami Rady są: 

-  inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej    

    działalności młodzieży 

-  pośredniczenie w kontaktach uczniów z władzami samorządowymi 

    i oświatowymi 

-   reprezentowanie interesów młodzieży Człuchowa 

-   zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie  

     podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących 

-  integracja społeczności szkolnych 

 

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta  

(Rada Juniorów) to organ konsultacyjny   

Rady Miejskiej i Burmistrza 
 

Rada nie posiada osobowości prawnej;  

działa w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej i Statut 





I sesja w nowym składzie  
 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta weszło 22 uczniów człuchowskich 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

 





Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta został wybrany w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów. Został nim Artur Głowa. 

 

Pozostałych członków prezydium wybrano w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów. Funkcję  zastępcy przewodniczącego powierzono 

Rafałowi Kołodziejowi. Sekretarzem została Marta Mróz. 



Rada powołała dwie stałe komisje określając uchwałą zakres ich 

działania: 

 Zdrowia, Ochrony Środowiska, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  

  Przewodnicząca - Magdalena Mordań 

 

Zakres działań, którymi zajmowała się komisja: 

- problemy przemocy i agresji wśród młodych 

- profilaktyka zdrowia 

- szerzenie idei młodzieżowego wolontariatu 

- edukacja ekologiczna 

- przestrzeganie ładu i bezpieczeństwa w szkole i mieście 

  

 Edukacji Kultury i Sportu  

  Przewodnicząca - Dorota Korzeniewska 

 

Zakres działań, którymi zajmowała się komisja: 

- kultura spędzania wolnego czasu przez młodzież i dzieci 

- oferta zajęć sportowych i kulturalnych w mieście 

- promocja miasta 

- wymiana międzynarodowa młodzieży 

 

 



 na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych – wszystkie były 

protokołowane; protokoły dostępne są w Biurze Rady Miejskiej 

 

 sesje zwyczajne zwoływane były nie rzadziej niż raz na kwartał 

przez Przewodniczącego Rady  

 

 sesje Rady były jawne; podczas obrad obecni byli: Burmistrz Miasta, 

Radni Rady Miejskiej, dyrektorzy jednostek, media oraz uczniowie 

spoza Rady zainteresowani analizowaną problematyką  



„Człuchowskie Walentynki”  

w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Hospicjum 







Akcja została przeprowadzona 

w większości człuchowskich 

szkół dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu  członków 

Młodzieżowej Rady Miasta 

Zebrana karma została 

przekazana przedstawicielom 

Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami 

-  Akcja „Pełna miska dla schroniska”  

w ramach współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami  



Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta odbyła się akcja 

profilaktyczna Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę. 

Młodzieżowa Rada Miasta pozyskał uczniów – wolontariuszy, którzy 

przeprowadzili akcję edukacyjną na terenie Człuchowa. 

 



Młodzieżowa Rada wielokrotnie zajmowała się kwestią 

bezpieczeństwa w szkołach, na boiskach i placach zabaw. Członkowie 

Rady  potwierdzili fakt, iż w człuchowskich szkołach jest 

bezpiecznie, sprecyzowali kilka istotnych wniosków, które przekazali 

przewodniczącemu merytorycznej komisji Rady Miejskiej 



Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta, przy współpracy  

z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

przeprowadzono akcję, w ramach której zorganizowano zawody sportowe  

i konkursy plastyczne 

 

Akcja miała na celu promowanie zdrowego stylu życia, stworzenie 

możliwości udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych i artystycznych 

oraz promowanie kulturalnych form zachowania zawodników i kibiców. 

 



W związku z wprowadzeniem znowelizowanej ustawy o  przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie Młodzieżowa Rada Miasta analizowała skalę 

problemu w naszym mieście, zapoznała się z procedurami podejmowania 

interwencji oraz schematem działań w ramach Niebieskiej Karty 



Dwa razy w roku szkolnym 

Młodzieżowa Rada Miasta 

konsultowała 

 z dyrektorami jednostek 

zajmujących się organizowaniem 

czasu wolnego dzieci i młodzieży 

oferty przygotowanej na okres ferii 

zimowych i wakacji. 



W sierpniu 2011r. Młodzieżowa Rada Miasta spotkała się z delegacją 

młodzieży z miasta partnerskiego Kaniv na Ukrainie, zaś w kwietniu 2012r. 

z powiatu Northeim (Niemcy). Członkowie delegacji z uwagą wysłuchali 

informacji o tym, jak funkcjonuje Rada, jakie są jej cele i kompetencje.  

Na ręce członków Młodzieżowej Rady Miasta spłynęły słowa uznania  

i gratulacje  za efektywną pracę na rzecz środowiska dzieci i młodzieży 

Człuchowa. 



 wniosek o podjęcie działań zmierzających do poprawy stanu 

technicznego osiedlowych boisk i starych placów zabaw 

 

 wniosek o wygospodarowanie pomieszczenia, które prowadzone np. 

przez Miejski Dom Kultury w Człuchowie byłoby miejscem swobodnego i 

bezpiecznego odpoczynku młodzieży w czasie wolnym 

 

 wniosek o zorganizowanie akcji bookcrossing, czyli „uwolnić książkę”, 

której zadaniem jest pobudzenie wyobraźni młodzieży i zachęcenie do 

czytania 

 

 wniosek o zamontowanie na os. Witosa spowalniaczy na drogach 

osiedlowych, ponieważ tam poczucie bezpieczeństwa naruszane jest 

przez kierowców nieprzestrzegających ograniczenia prędkości 

 

 wniosek o zamontowanie oświetlenia na ul. Bema 

 

 wniosek o zwiększenie patroli policyjnych na ulicach: Dworcowej, 

Słowackiego i Felczaka (okolice dworca PKP) 

 



Człuchowska młodzież skupiona w Radzie Juniorów 

dziękuje: 

Burmistrzowi Miasta, Radzie Miejskiej, 

pracownikom Urzędu Miasta, dyrektorom szkół 

 oraz jednostek organizacyjnych: MDK, MBP, OSiR, 

Muzeum Regionalnego, Komisji ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Gminnemu Zespołowi 

Interdyscyplinarnemu, lokalnym mediom a także 

stowarzyszeniom i organizacjom działającym  

na rzecz dzieci i młodzieży za owocną współpracę  

w mijającej kadencji 2010- 2012 


