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Efekty realizacji projektu „Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie 

i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji 

(publicznych)” w Dzierzgoniu 

 

 Młodzieżowa Rada Miejska 

Gminy Dzierzgoń została 

powołana uchwałą Nr VI/33/03 

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu 

z dnia 16 kwietnia 2003 r. 

w sprawie statutu Młodzieżowej 

Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń 

(załączam uchwałę wraz ze 

statutem). Załączam również 

uchwałę nr VIII/72/2015 Rady 

Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 27 

sierpnia 2015 r. w sprawie 

zmiany statutu Młodzieżowej 

Rady Miejskiej Gminy Dzierzgoń 

oraz uchwałę nr XXX/250/2017 

Rady Miejskiej w Dzierzgoniu 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany statutu 

Młodzieżowej Rady Miejskiej 

Gminy Dzierzgoń.  

28.09.18 odbyły się wybory do 

XII kadencji MRG Miasta 

Dzierzgoń. 

 

 

 

zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta 

Nowe Miasto Lubawskie wraz z opiekunem Dariuszem Browarczykiem 

 

Pracowaliśmy i tworzyliśmy projekt razem z Panią Burmistrz Elżbietą Domańską i Dariuszem 

Browarczykiem – nauczycielem i opiekunem Młodzieżowej Rady. Po wyborach samorządowych 

21.10.2018 rozpoczęliśmy współpracę z nową Panią Burmistrz Jolantą Szewczun. 
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W Dzierzgoniu młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji publicznych 

irazem z władzami zajęli się następującymi/tematami publicznymi: 

Opiniowali projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 

2019 roku. 

Wybrali Opiekuna Młodzieżowej rady na kolejne lata działania po zmianie władz w wyborach 

samorządowych, co było aktywnością bardzo obywatelską, ponieważ wymagało od nich odwagi w 

wyrażeniu swojego zdania, wykazania się solidarnością z dotychczasowym wieloletnim opiekunem 

Panem Dariuszem Browarczykiem i aktywnością, której efektem jest  współpraca z dotychczasowym 

opiekunem, niezależnym od nowo - wybranych władz.  

Na szkoleniu w Iławie młodzieżowi radni dostrzegli a potem sformułowali swoją potrzebę – 

istnienia miejsca spotkań dla młodzieży w Mieście. Od tego czasu artykułowali ją w stosunku 

do władz i urzędników, co zaowocowało poważną debatą na ten temat przeprowadzoną 

12.04.2019 z wiceburmistrzem Wojtkiem Demko, dyrektorką Dzierzgońskiego Ośrodka 

Kultury, radnymi, dyrektorami szkół i MRM Gminy Dzierzgoń. W konsekwencji, której 

Dzierzgoński Ośrodek Kultury wygospodaruje przestrzeń tylko dla młodych, o której młodzi 

będą sami decydować -Strefa Aktywności Młodzieży - będzie miejscem m.in warsztatów, 

koncertów, codziennego spędzania czasu młodzieży.  

 

 

 

 


