Efekty realizacji projektu „Młodzi ludzie w Dzierzgoniu, Elblągu, Gdyni, Iławie
i Nowym Mieście Lubawskim uczestniczą w procesie podejmowania decyzji
(publicznych)” w Nowym Mieście Lubawskim
Młodzieżowa Rada Miasta Nowego Miasta Lubawskiego została powołana uchwała Nr XIX/143/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego, powołania tej Rady i nadania
jej statutu.
W trakcie realizacji projektu władze miasta zwróciły się do nas z prośbą wsparcia przeprowadzenia
wyborów do nowej kadencji MRM, tak by w skład MRM wchodziły młode osoby, które w jak
największym stopniu rozumieją istotę działania MRM i wiedzą po co kandydują do MRM. Dlatego
nasze prace w okresie VI-X. 2018 r. skoncentrowały się wokół wsparcia merytorycznie w tym zakresie
władz, opiekunki MRM i współpracy ze szkołami, które organizowały proces wyborów MRM do nowej
kadencji. Przeprowadziliśmy apele w szkołach na temat istoty działania MRM oraz zbliżających się
wyborów do MRM. 16.10.2018 r. w szkołach w Nowym Mieście Lubawski odbyły się wybory do IV
kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

zdjęcie ze szkolenia dla zespołów z gmin, Iława, 18-19.10.2018 r.: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta
Nowe Miasto Lubawskie wraz z opiekunką Martą Kortes
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Pracowaliśmy i tworzyliśmy projekt razem z Panem Burmistrzem Józefem Blank, P. Jerzym
Grządzielewskim, Kierownikiem Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej oraz P. Magdą Kortes,
nauczycielka w SP nr 2 i opiekunką Młodzieżowej Rady Miasta.

W Nowym Mieście Lubawski młodzi obywatele brali udział w podejmowaniu następujących decyzji
publicznych:
Rewitalizacji rynku miasta: na spotkaniu z P. Burmistrzem Józefem Blankiem (4.12.18) młodzieżowi
radni i radne zostali poinformowani przez Pana Burmistrza o prowadzonych procesie rewitalizacji
rynku miasta, zapoznani z planami, pokazano im makiety i zdjęcia projektów zmian rynku. Burmistrz
zachęcił MRM do brania udziału w przyszłych, kolejnych prowadzonych obowiązkowych
konsultacjach społecznych związanych z rewitalizacją Miasta. W trakcie dyskusji młodzież miała
okazję rozmawiać z Burmistrzem miasta na temat przyszłego wyglądu głównego miejsca spotkań
młodzieży – rynku miejskiego i planowanych inwestycji w Mieście .

Rozpoczęliśmy procesy udziału młodych w decydowaniu publicznym na ważne dla MRM
tematy tj. na temat przyznawanych stypendiów dla młodych (zasady, wysokość, forma
nagród) i zasadach korzystania z infrastruktury sportowej w mieście, w tym o ofercie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla młodych.
Kończyliśmy projekt, jednak efekty naszej pracy są widoczny dla młodych i władz: 18.04.19 r. odbyła
się kolejna debata MRM z P. Burmistrzem tym razem dedykowana tylko tematowi stypendiów dla
młodych, na której władze i młodzi ustalali zapisy regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w
nauce a P. Burmistrz zadeklarował, że w 2020 roku władze zabezpieczą 40 000 pln na stypendia za
wyniki w nauce dla uczniów i uczennic Nowego Miasta Lubawskiego.
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