
MŁODZIEŻOWA AKCJA OBYWATELSKA „20-LAT WSPÓLNIE” 
 

Do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wągrowieckiego! 

 

Droga młodzieży, Powiat Wągrowiecki przystąpił do Młodzieżowej Akcji 

Obywatelskiej „20 lat wspólnie” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 

Warszawie. Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów 

samorządowych w wolnej Polsce, która przypada 27 maja tego roku. 

W związku z tym Wydział Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w 

Wągrowcu organizuje dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych w naszym 

Powiecie cykl konkursów dotyczących samorządu terytorialnego. Akcja ma zachęcić 

mieszkańców do docenienia pozytywnej działalności samorządów poprzez pokazanie, co się 

zmieniło w okolicy dzięki działalności władz lokalnych oraz zachęcenie was – młodzieży 

wągrowieckiej do pogłębiana wiedzy o administracji publicznej i swoim Powiecie. 

W ramach działań upamiętniających 20 rocznicę wyborów samorządowych Powiat 

Wągrowiecki proponuje wam udział w następujących konkursach: 

 

1. Konkurs na prezentację pt. „Samorządność, czyli jak przeżyliśmy 20 lat wspólnie w 

demokracji”, 

2. Konkurs na esej pt. „Powiat Wągrowiecki moją małą ojczyzną”, 

3. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 

 

Działania w ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej uwieńczy w dniu 27 maja 

2010 roku Uroczysta Sesja Rady Powiatu Wągrowieckiego oraz wydanie biuletynu 

poświęconego działaniom Powiatu Wągrowieckiego w ramach obchodów 20 rocznicy 

pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce. 

Prace młodzieży zostaną zaprezentowane podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, uczestnicy akcji będą mieli okazję przedstawienia Radnym Rady Powiatu, 

zaproszonym gościom oraz wszystkim zainteresowanym swoich esejów oraz prezentacji 

multimedialnych. 

Wszystkich chętnych do udziału w konkursach zapraszamy do zapoznania się z 

regulaminami konkursów. Więcej  informacji na temat działań Powiatu Wągrowieckiego w 

ramach Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej udziela pracownik Wydziału Oświaty Kultury i 

Sportu P. Beata Koczorowska pod numerem tel. 67 26 80 551. 



 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 
 
  

Zakres 
Tematyka 

Cel działania 
 

 
Terminy 

 
Rozstrzygnięcie

 

 
Konkurs na 
prezentację 

„Samorządność, 
czyli jak 

przeżyliśmy 20 lat 
wspólnie w 

demokracji” 
 

 
Stworzenie przez młodzieżową grupę 
badawczą prezentacji multimedialnej 
dokumentującej zmiany dokonane w 
Powiecie Wągrowieckim przez samorząd 
powiatowy,  a także odnoszące się do 
zadań własnych Powiatu 
Wągrowieckiego. 
 

 
14.05.2010 r. 
Na adres 
Starostwa 
Powiatowego w 
Wągrowcu do 
godz. 15.00 w 
wersji 
elektronicznej i 
papierowej. 

 
do 20.05.2010 r. 
ogłoszenie - strona 
internetowa Powiatu 
Wągrowieckiego 
 
27.05.2010 r. 
wręczenie nagród -
Uroczysta Sesja 
Rady Powiatu 
Wągrowieckiego 
 

 
Konkurs na 

esej 
„Powiat 

Wągrowiecki 
moją małą 
ojczyzną” 

 
Zredagowanie eseju odnoszącego się do 
zadań własnych Powiatu 
Wągrowieckiego. Praca ma być 
poświęcona przemyśleniom uczniów 
dotyczącym działalności, struktury 
organizacyjnej i położenia Powiatu 
Wągrowieckiego w odniesieniu bądź 
oparciu o wybrane zadania własne 
Powiatu. 
 

  
7.05.2010 r. 
Na adres 
Starostwa 
Powiatowego w 
Wągrowcu do 
godz. 15.00 w 
wersji 
elektronicznej i 
papierowej 

 
do 20.05.2010 r. 
ogłoszenie - strona 
internetowa Powiatu 
Wągrowieckiego 
 
27.05.2010 r. 
wręczenie nagród - 
Uroczysta Sesja 
Rady Powiatu 
Wągrowieckiego 

 
Powiatowa 
Olimpiada 
Wiedzy o 

Samorządzie 
Terytorialnym 

 

Test z zakresu: 
a) Ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 roku 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), 
b) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.  z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
c) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U.  z 2001 
r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), 
d) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie województwa (j. t. Dz. U.  z 2001 
r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), 
e) Statutu Powiatu Wągrowieckiego, 
f) Powiatu Wągrowieckiego w zakresie: 
- kultury i sztuki, 
- dziedzictwa narodowego i zabytków, 
- sportu, 
- turystyki, 
- organizacji, 
- struktury, 
- położenia. 
 

 
16.04 - 7.05. 
2010 r. 
- etap szkolny  
 
21.05.2010 r. 
- etap powiatowy 
 
 

 
21.05.2010 r.  
- etap powiatowy w 
Starostwie 
Powiatowym w 
Wągrowcu 
 
do 25.05.2010 r. 
ogłoszenie - strona 
internetowa Powiatu 
Wągrowieckiego 

 


