
                
 

 

 
 
 
 

 

Formularz sprawozdania 

1. Nazwa organizacji: 

Gminne Centrum Informacji w Halinowie 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 29.11.2012 

3. Telefon kontaktowy: 

22 783 61 06 

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): 

Dorota Górska, tel. 506 967 712, mail: d.gorska2@wp.pl 

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: 

Gmina Halinów 

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami 

Gminne Centrum Kultury 

( instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) . 

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o 

opisanie wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do 

akcji( ankiety/ sondy/ spotkania, itd.) . 

 

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE 
Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012  

Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady 
GMINNE CENTRUM INFORMACJI W HALINOWIE 

 



                
 

 

1. Spotkanie z Sekretarzem Halinowa w sprawie udostępniania Sesji Rady 

Miejskiej. 

2. Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Halinowie w sprawie 

omówienia wspólnej współpracy w ramach projektu „Masz Głos Masz Wybór”. 

3. Wydanie biuletynu Informacyjnego Gminy Halinów, w którym podana została 

informacja o akcji „Masz Głos Masz Wybór. 

Biuletyn został bezpłatnie rozdany w ilości ponad 2 000 egzemplarzy w trakcie 

Święta Miasta i Gminy Halinów, największej imprezie plenerowej, otwartej dla 

mieszkańców powiatu mińskiego. 

 

Przeprowadzenie ankiet dla mieszkańców Gminy Halinów  

4. Przygotowanie i opracowanie komunikatów prasowych dot. projektu „Masz 

Głos Masz Wybór” i uczestnictwie w nim Gminnego Centrum Informacji w 

Halinowie: 

- komunikaty prasowe ukazały się m.in. w lokalnej prasie oraz na stronie 

www.powiatminski.pl dzięki czemu nasza akcja została rozpropagowana na ternie 

całego Powiatu Mińskiego. 

5. Współpraca z Urzędem Miejskim w Halinowie w związku z wydaniem 

Biuletynu Informacyjnego Halinowa. 

6. Kompleksowe przygotowanie otwartego dla mieszkańców Gminy Halinów: 

Święta Samorządu Terytorialnego – przypadającego na dzień 27 maja.  

Zadanie zrealizowane zostało 27.05.2012 roku podczas festynu  

szkolno-kulturalnego. 

W tym celu przygotowany został specjalny namiot informacyjny akcji „Masz 

Głos Masz Wybór”. 

Zostały na tę okazję wykorzystane następujące materiały:  

- plakaty informujące o Akcji „Masz Głos Masz Wybór”, zamieszczenia herbu 

Gminy Halinów oraz logo Gminnego Centrum Informacji oraz akcji „Masz Glos 

Masz Wybór”. 

W tym celu została przygotowana specjalna książeczka informująca  

o dyżurach Radnych ich adresach mailowych.  



                
 

 

Dodatkowym materiałem rozdanym mieszkańcom Gminy Halinów przez 

radnych była „Karta Praw Mieszkańca”, która przedstawia dziewięć uprawnień 

mieszkańców jak prawo do informacji, wstępu i nagrań sesji oraz posiedzeń 

komisji. Podczas tego święta rozdano kilkadziesiąt ulotek i książeczek 

mieszkańcom Gminy Halinów. 

Zaangażowane w „Święto Samorządu Terytorialnego” osoby to: 

- przede wszystkim radni rady Miejskiej w Halinowie: 5 Radnych z 15 z 

radnych m.in. Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie;  

Przewodnicząca Komisji do Spraw Młodzieży, Oświaty, Kultury  

i Sportu;  

Przewodniczący Komisji do Spraw Zdrowia, Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; 

Przewodnicząca Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu; 

- 2 pracowników Gminnego Centrum Informacji w Halinowie,  

- Sołtys, Przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 

Gminie Halinów  

Po akcji przygotowany został specjalny materiał informacyjny - 

podsumowanie, który został zamieszczony na tablicach informacyjnych na 

terenie Gminy Halinów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w 

Halinowie i na tablicach informacyjnych Gminnego Centrum Informacji w 

Halinowie.  

http://www.maszglos.pl/2012/05/radni-gminy-halinow-w-akcji-masz-glos-masz-

wybor-na-brzechwiadzie/ 

 

 

7. Na bieżąco zamieszczaliśmy komunikaty na portalu „Masz Głos Masz Wybór”. 

 

8. Imieniny Haliny w Halinowie -  prezentacja akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

Uczestnicy spotkania mieli okazje zapoznać się z projektem akcji, 

porozmawiać z samorządowcami jak również otrzymać materiały dotyczące 

http://www.maszglos.pl/2012/05/radni-gminy-halinow-w-akcji-masz-glos-masz-wybor-na-brzechwiadzie/
http://www.maszglos.pl/2012/05/radni-gminy-halinow-w-akcji-masz-glos-masz-wybor-na-brzechwiadzie/


                
 

 

pracy naszego samorządu. Rozdawane były informacje o sesjach i komisjach, 

Karta Praw Mieszkańca, Biuletyn Informacyjny Halinowa, kontakty do radnych 

miasta i poszczególnych sołectw. Akcję Gminnego Centrum Informacji 

wspierał Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski. 

 

9.  Ankietowanie mieszkańców – przeprowadzanie ankiet na temat znajomości 

Rady Miejskiej i samorządu. Ankiety przeprowadzane były dwutorowo. Na 

początku akcji Masz Głos, Masz Wybór i na zakończenie projektu. Wówczas 

mieliśmy możliwość porównania czy informowanie o radnych i sesjach rady 

miejskiej dotarła do mieszkańców. Ankiety przeprowadzane były na imprezach 

organizowanych na terenie Gminy Halinów oraz w Gminnym Centrum 

Informacji w Halinowie. 

 

10. 19.08.2012 -„Odpust św. Rocha w Okuniewie”.  Na odpuście zostało 

specjalnie przygotowane stoisko w ramach „Akcji Masz Głos Masz Wybór – 

Dostępne Sesje Rady, Dostępni Radni”. Na stoisku Radni Rady Miejskiej w 

Halinowie mieli możliwość między innymi: spotkać się ze swoimi wyborcami, 

porozmawiać o ważnych dla lokalnej społeczności sprawach, poinformować 

Mieszkańców o przysługujących im prawach. Mieszkańcy otrzymają 

przygotowane przez Gminne Centrum Informacji materiały dot. Radnych i sesji 

Rady Miejskiej w Halinowie. 

http://www.maszglos.pl/2012/08/radni-gminy-halinow-w-akcji-masz-glos-masz-

wybor/ 

Media o akcji 

http://www.maszglos.pl/2012/08/media-o-radnych-gminy-halinow/ 

 

http://www.maszglos.pl/2012/08/radni-gminy-halinow-w-akcji-masz-glos-masz-wybor/
http://www.maszglos.pl/2012/08/radni-gminy-halinow-w-akcji-masz-glos-masz-wybor/
http://www.maszglos.pl/2012/08/media-o-radnych-gminy-halinow/


                
 

 

11. 15.09.2012 rok – Piknik na Zdrowie w Halinowie – spotkanie radnych z 

mieszkańcami 

http://www.maszglos.pl/2012/09/spotkanie-radnych-z-mieszkancami-w-

halinowie/ 

Radni Rady Miejskiej w Halinowie chętnie udzielali informacji, rozdawali 

materiały o dostępności obrad Sesji Rady Miejskiej na stronie Urzędu 

Miejskiego, zapraszali Mieszkańców do uczestnictwa w Sesjach Rady. 

http://www.maszglos.pl/2012/09/radni-na-impezie-plenerowej-w-halinowie/ 

media o akcji: 

http://www.maszglos.pl/2012/11/lokalne-media-o-akcji-masz-glos-masz-wybor/ 

 

12. W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór i współpracy z Urzędem Miejskim w 

Halinowie uruchomiliśmy stronę Facebook’a Urzędu Miejskiego w Halinowie. 

Dzięki temu zwiększamy dostępność  i płaszczyznę wymiany informacji na 

temat samorządu oraz ciekawych wydarzeń w naszej gminie. Mieszkańcy a 

przede wszystkim młodzież na bieżąco dowiedzą się co się dzieje w naszej 

gminie i będą mogli zaangażować się wżycie lokalnej społeczności. Na 

tablicach ogłoszeń oraz w  ogólnodostępnej kawiarence internetowej 

przygotowaliśmy informacje o dołączeniu Urzędu Miejskiego w Halinowie do 

najpopularniejszego portalu społecznościowego Facebook. 

http://www.facebook.com/pages/Urz%C4%85d-Miejski-w-
Halinowie/434820929875221 

 

13.  W ramach realizacji zadań Dostępne Sesje Rady, Dostępni Radni 

postanowiliśmy przeprowadzić wśród mieszkańców Gminy Halinów ankietę 

dotyczącą ich wiedzy  na temat pracy Rady Miejskiej. Założyliśmy, że ankietę 

przeprowadzimy dwutorowo na początku zaangażowania się w akcję Masz 

http://www.maszglos.pl/2012/09/spotkanie-radnych-z-mieszkancami-w-halinowie/
http://www.maszglos.pl/2012/09/spotkanie-radnych-z-mieszkancami-w-halinowie/
http://www.maszglos.pl/2012/09/radni-na-impezie-plenerowej-w-halinowie/
http://www.maszglos.pl/2012/11/lokalne-media-o-akcji-masz-glos-masz-wybor/
http://www.facebook.com/pages/Urz%C4%85d-Miejski-w-Halinowie/434820929875221
http://www.facebook.com/pages/Urz%C4%85d-Miejski-w-Halinowie/434820929875221


                
 

 

Głos, Masz Wybór oraz na zakończenie . Obecnie jesteśmy na etapie 

przygotowań przeprowadzenia ankiety po raz drugi  w celu sprawdzenia czy 

pogłębiła się wiedza naszych mieszkańców w zakresie informacji dotyczących 

samorządu. Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż wiedza mieszkańców o 

Radnych i Urzędzie miejskim znacznie się poprawiła. 

 
http://www.maszglos.pl/2012/10/ankieta-dla-mieszkancow-gminy-halinow/ 

14.  Wrzesień 2012 - Spotkania Burmistrza z mieszkańcami na zebraniach 

sołeckich w celu ustalania funduszy sołeckich Na spotkaniach Burmistrz 

informował mieszkańców o planowanym budżecie na 2013 rok 

6 Września - Desno, Krzewina 

12 września– Cisie Żwirówka 

18 września – Budziska 

25 września – Konik Stary, Konik Nowy 

25 września – Hipolitów, Józefin 

 

15.  Listopad 2012 - Spotkania radnych i Burmistrza z młodzieżą 

Spotkania mają na celu przybliżenie młodym mieszkańcom gminy Halinów 

 pracy samorządowców, zaangażowanie ich w życie lokalnej społeczności. 

Poinformowanie o funkcjonowaniu Rady Miejskiej, jej zadaniach, roli oraz 

dostępności sesji Rady Miejskiej dla wszystkich zainteresowanych. 

Lekcje z wiedzy o społeczeństwie. Debaty: Młodzież w Gminie Halinów ma 

Głos! Podczas  wspólnej debaty gimnazjaliści przedstawiali swoje wizje 

działań dla młodzieży i inicjatywy współpracy z samorządem oraz zadawali 

samorządowcom pytania. 

http://www.maszglos.pl/2012/10/ankieta-dla-mieszkancow-gminy-halinow/


                
 

 

 

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania: 

W realizację zadania zaangażowaliśmy radnych Rady Miejskiej w Halinowie, 

Podczas trwania akcji Masz Głos Masz Wybór poprzez organizowanie prze z 

nas spotkań z mieszkańcami zaangażowała się  około 1000 mieszkańców. 

Ankiety które przeprowadzaliśmy podczas organizowanych imprez i siedzibie 

Gminnego Centrum Informacji 350 ankiet. 

( uczestnicy, samorządowcy, itd.). 

9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które 

wspierały Państwa działania i były w nie zaangażowane. 

Burmistrza Halinowa – Adam Ciszkowski,  

Sekretarza Halinowa – Robert Grubek 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie : Marcin Pietrusiński 

Radni Rady Miejskiej w Halinowie: 

Anna Ludwiniak 

Andrzej Milczarek 

Marcin Sukiennik 

Leszek Gelo 

Katarzyna Goździewska 

Marcin Pawłowski 

Bogdan Janczarek 

Dawid Wojda 

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, 

prosimy o podanie daty spotkania, tematu spotkania, kto był 

organizatorem, ilu było mieszkańców oraz kto moderował to spotkanie. 



                
 

 

2 .05.2012 rok – Spotkanie mieszkańców z samorządowcami podczas Święta Miasta 

i Gminy Halinów – rozdawanie mieszkańcom biuletynu 2000 szt - W biuletynie 

zostały zawarte informacje o Radnych Rady Miejskiej w Halinowie w kadencji 2010 -

2014. Radni zostali wyszczególnieni tak, by mieszkańcy poszczególnych 

miejscowości wiedzieli, kto jest ich reprezentantem w lokalnym samorządzie. 

Ponadto zostały przedstawione składy osobowe poszczególnych komisji, jak również 

informacje o możliwości umówienia się na dyżur z Przewodniczącym Rady Miejskiej 

w Halinowie. W biuletynie została zawarta notka, iż wydawcą jest Gminne Centrum 

Informacji w Halinowie uczestnik akcji Masz Głos, Masz Wybór Stowarzyszenia 

Szkoła Liderów i Fundacji Batorego. 

 

27.05.2012 roku – spotkanie radnych z mieszkańcami podczas organizowanej 

imprezy „Brzechwiada”. Dyskusje radnych z mieszkańcami na temat 

dostępności radnych, zaproszenie mieszkańców do dialogu z radnymi. 

Spotkanie zorganizowane przez Gminne Centrum Informacji w Halinowie.  

01.07.2012 rok – Spotkanie z Burmistrzem Halinowa i Sulejówka – Imieniny 

Haliny w Halinowie. 

 Temat: Aktywność mieszkańców - burmistrzowie zachęcali mieszkańców do 

większej aktywności  oraz odpowiadali na wiele pytań dotyczących 

infrastruktury oraz planów na najbliższe lata. W spotkaniu i dyskusji wzięło 

udział o20 mieszkańców. 

18.08.2012 rok – Odpust św. Rocha. 

Temat: Prawa Mieszkańców 

15.09.2012 – Piknik na zdrowie w Halinowie: Spotkanie radnych z 

mieszkańcami 

Temat spotkania:  



                
 

 

Wrzesień 2012 - Spotkania Burmistrza z mieszkańcami na zebraniach sołeckich w 

celu ustalania funduszy sołeckich Na spotkaniach Burmistrz informował 

mieszkańców o planowanym budżecie na 2013 rok i o planach gminnych działań w 

nadchodzącym roku.  

7 Września - Desno, Krzewina 

12 września– Cisie Żwirówka 

18 września – Budziska 

19 września – Konik Stary, Konik Nowy 

25 września – Hipolitów, Józefin 

28.11.2012 roku –Spotkanie halinowskiej młodzieży z samorządowcami  

Temat: Gmina w strukturze trójpodziału władzy 

20 - 28.11.2012 – Debata młodzieży z radnymi 

Temat: Młodzież w Halinowie ma Głos. – poznaj swojego radnego, kontakt do 

radnego, informacja o pracy rady miejskiej i Urzędu Miejskiego, zachęcenie 

młodzieży do działalności samorządowej. 

 

11. W jaki sposób zrealizowali Państwo zadanie Dostępni Radni? (dotyczy 

uczestnika, który realizował to zadanie) 

Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: 

Imienna skrytka pocztowa w Urzędzie Gminy, Dyżury radnych, Chat z 

samorządowcami, Ujednolicony imienny adres mailowy, E-Formularz, inne. 

Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania. 

12. W jaki sposób zrealizowali Państwo Zadanie Dostępne Sesje Rady? 

(dotyczy uczestnika, który realizował to zadanie) 

W Gminie Halinów wykorzystaliśmy transmisja on-line, Rady Miejskiej. Sesje 

Rady Miejskiej zostały również udostępnione na stronie urzędu Miejskiego w 



                
 

 

Halinowie: www halinow.pl jak również na stronie ww.bip.halinow.pl. Po każdej 

sesji rady Miejskiej  Gminne Centrum Informacji wytwarzało relacje z sesji 

rady Miejskiej , które udostępniane były na stronie Urzędu Miejskiego w 

Halinowie. Na każdym z organizowanych spotkań informowaliśmy 

mieszkańców o możliwości uczestnictwa w sesjach i komisjach rady miejskiej. 

Które z proponowanych rozwiązań wykorzystali Państwo w swojej gminie: 

transmisja on- line, retransmisja, relacja, reportaże w prasie lokalnej, audycje 

radiowe, inne. Prosimy o szczegółowe opisanie realizacji zadania.  

13. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej 

realizacji zadań w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

- wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Halinów (w nakładzie 5 000 

egzemplarzy), który został rozdany mieszkańcom podczas największej  

w Gminie Halinów imprezie plenerowej w 2012 roku, jaką było „Święto Miasta i 

Gminy Halinów” – obchodzone rok rocznie w dniu 2 maja. 

- Akcja informacyjna „Masz Głos Masz Wybór” w ramach „Święta Samorządu 

Terytorialnego”.  

- zaangażowanie radnych w akcje Masz Głos Masz Wybór, którzy dziś sami 

upominają się o spotkania z mieszkańcami. 

- aktywizacja mieszkańców – zainteresowanie sesjami rady Miejskiej 

- wprowadzenie w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Halinowie transmisji 

sesji on-line, oraz ich archiwizacja 

- relacje z sesji rady miejskiej 

14. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z 

akcją? 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- 

dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4                          5 



                
 

 

15. Dodatkowe uwagi. 

Realizując projekt ” Dostępne Sesje Rady Miejskiej” realizowaliśmy również 

„Dostępni radni”.  Informując o dostępności Sesji rady Miejskiej organizowaliśmy 

również spotkania  mieszkańców z Radnymi podczas których mieszkańcy mogli 

komunikować się ze swoimi wyborcami. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w 

akcji.  


