
Uchwała Nr III/7/2020 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

z dnia 17 grudnia 2020 roku 

 

w sprawie sprawozdania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej 

Rady Miasta Leszna z działalności Rady w roku 2020. 

 

 

Na podstawie art. 4 i art. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/253/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia  

19 grudnia 2019 r., uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z działalności Rady w roku 2020, stanowiące 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

 

Alan Kasiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do uchwały nr III/7/2020 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

z dnia 17 grudnia 2020 roku 

 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z działalności Rady w roku 2020 

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Leszna została powołana Uchwałą Nr XVIII/253/2019 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie powołania Młodzieżowej 

Rady Miasta Leszna. W związku z ogłoszoną pandemią wirusa SARS-CoV2, 

wprowadzonymi ograniczeniami oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wybory do 

MRML zwołano na dzień 29 września 2020 roku. W wyniku wyborów 

przeprowadzonych w 8 publicznych szkołach ponadpodstawowych, wybranych 

zostało 30 przedstawicieli leszczyńskiej młodzieży. 

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta Leszna XII kadencji jest Pan Jarosław 

Łukaszewski, któremu radni dziękują za wsparcie, zaangażowanie i pomoc  

w realizacji inicjatyw. 

I Sesja MRML odbyła się w dniu 8 października br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta 

Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 z zachowaniem reżimu sanitarnego. W sesji 

wzięli udział radni Rady Miejskiej Leszna, Prezydent Miasta Leszna Pan Łukasz 

Borowiak, dyrektorzy leszczyńskich szkół. Radni – elekci złożyli ślubowanie  

i rozpoczęli 2-letnią kadencję. W tajnych wyborach radni wybrali Prezydium MRML  

w składzie: przewodniczący – Alan Kasiński, wiceprzewodniczący – Tomasz 

Maćkowiak, sekretarz – Maria Hebisz oraz Komisję Rewizyjną w składzie: 

Maksymilian Jarosz, Emilia Modrzyńska i Wiktor Konieczny. 

 
Budżet, jakim w roku 2020 dysponowała Młodzieżowa Rada Miasta Leszna wynosił 
10 tys. zł – 9.500,00 zł przeznaczone zostały na materiały promocyjne, 350 zł na 
przygotowanie zawodów dla osób niepełnosprawnych na kręgielni w roku 2021 oraz 
150 zł przeznaczone na kwiaty na różne uroczystości.  

 
Pomimo trudnego okresu i licznych ograniczeń w trakcie trwania pandemii MRML 
zainicjowała kilka inicjatyw, skierowanych nie tylko do młodzieży: 

 Projekt „Siła w Młodzieżowych Radach to siła młodzieży w społeczeństwie” 

od 14 października do 21 listopada 

Działanie w celu pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych w kwocie 
5000zł. Odbyliśmy szkolenie wprowadzające do napisania projektu. Po akceptacji 
naszego projektu przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan 
zorganizowaliśmy i przygotowaliśmy wiele ciekawych przedsięwzięć. 

 



 Konkurs pt. „Życzliwość dnia codziennego” 

od 3 listopada do 20 listopada 

Akcja finansowana z projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju 
Gminy Kościan. Uczestnicy konkursu mieli zadanie, w formie krótkiego filmiku, 
przedstawić jak możemy pomagać sobie nawzajem każdego dnia. Za 1260 zł zostały 
zakupione bony prezentowe do jednej z popularnych sieci sklepów. Komisja 
konkursowa złożona z radnych oceniła i nagrodziła najlepsze prace. 

 

 Konkurs pt. „Jaki chce być gdy dorosnę? - wzorzec dobrego człowieka” 

od 3 listopada do 20 listopada 

Akcja finansowana z projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju 
Gminy Kościan. Uczestnicy konkursu mieli zadanie, w formie pracy plastycznej, 
przedstawić siebie w przyszłości oraz napisać krótki opis tej postaci. Za 1260 zł 
zostały zakupione bony prezentowe do jednej z popularnych sieci sklepów. Komisja 
konkursowa złożona z radnych oceniła i nagrodziła najlepsze prace. 

 

 Filmy edukacyjne pt. „Żyjmy zdrowo” 

od 5 grudnia 

W ramach projektu ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Gminy Kościan 
nakręciliśmy krótkie filmy edukacyjne o zdrowym odżywianiu. Mają one na celu 
zwrócenie uwagi na to co powinniśmy, a czego nie powinniśmy jeść i w jakich 
ilościach. Planujemy kilka konkursów w naszych social mediach oparte o treść 
filmików. 

 

 Szkolenia #Mobilizowanie do działania / #Debata Oxfordzka 

19-20 listopada / 28 listopada i 5 grudnia 

Szkolenia dla radnych MRML w ramach projektu „Siła w Młodzieżowych Radach to 
siła młodzieży w społeczeństwie”. Szkolenia odbyły się na platformie Zoom i były 
prowadzone przez prelegentów z ramienia Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Gminy 
Kościan. Radni mogli poznać sposoby mobilizacji młodych ludzi do działania, a także 
poznać schemat, organizację, przebieg debaty oxfordzkiej. 

 

 Porozumienie Partnerskie na rzecz rozwoju współpracy między 
Młodzieżowymi Radami w województwie wielkopolskim 

27 listopada 

Podpisanie Porozumienia Partnerskiego w ramach współpracy z innymi 
Młodzieżowymi Radami. Celem Partnerstwa jest rozwijanie współpracy na rzecz 
promowania i rozwoju Młodzieżowych Rad jako organu doradczego dla radnych  
w mieście lub w gminie, a także aktywizacji młodzieży na terenie działania 



poszczególnych rad. Zakres współpracy został określony jako: wymiana 
doświadczeń, aktywizacja młodzieży, integracja młodzieży i realizacja wspólnych 
inicjatyw.  

 

 Akcja #PoznajRadnego 

Od 2 listopada do 6 grudnia  

Akcja przedstawiania sylwetek radnych razem z tekstem przez nich przygotowanym, 

na Instagramie, Twitterze i Facebooku MRML. Po przedstawianiu wszystkich radnych 

w formule 1 dzień – 1 radny, publikacja filmu ze wszystkimi radnymi. 

 

 Paczka dla seniora 

4 grudnia  

Akcja finansowana z projektu realizowanego ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy 

Kościan. Za 500 zł zostały zakupione produkty i przekazane najbardziej 

potrzebującym seniorom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.  

W naszą akcję włączył się również Pan Prezydent przekazując dodatkowe produkty 

do paczek.  

 

 #OdkryjmyLeszno 

od 7 grudnia  

Akcja 50 konkursów tematycznych o Lesznie przeprowadzonych na Instagramie  

i Facebooku MRML, w których nagrodami są zakupione gadżety MRML oraz dzięki 

wsparciu Biura Rady, również książki o leszczyńskim samorządzie. Pytania 

konkursowe zostały sformułowane przez radnych. 

 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Leszna starają się również pamiętać o ważnych dla 

naszego miasta i kraju datach – w dniu 11 listopada z okazji 102. rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę złożyli znicz pod pomnikiem Konstytucji  

3 Maja i Odzyskania Niepodległości. 

 

 

Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

 

Alan Kasiński 

 


