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Gdzie szukać informacji o gminie? 

Zadajecie sobie pewnie pytanie, jakie są najważniejsze sprawy gminy – problemy i 

wyzwania, które przed nią stoją, a nie wiecie skąd wziąć informacje na ten temat? Poniżej 

prezentujemy kilka źródeł wiedzy o gminie. Nie musicie korzystać ze wszystkich opisanych 

opcji. Spróbujcie poszukać przynajmniej w dwóch różnych źródłach, żeby uzyskać pełny 

obraz sytuacji w gminie i uniknąć zarzutu stronniczości. Kiedy już zbierzecie długą listę 

ważnych dla Waszej miejscowości kwestii, będziecie musieli wybrać te, na których 

skoncentrujecie się w swoich działaniach .  

1. Zacznijcie od siebie 

2. Strategia gminy 

3. Media lokalne 

4. Rozmowa z mieszkańcami 

5. Dane Statystyczne: Moja Polis, Nasza Kasa 

6. Wybrać najważniejsze 

 

1. Zacznijcie od siebie  

Pamiętajcie, że też mieszkacie w tej gminie i ją znacie!  

Zastanówcie się, z czym sami mieliście problemy w ostatnim czasie, jakie kwestie poruszają i 

na co skarżą się członkowie Waszych rodzin i znajomi. Zastanówcie się, jakie  atuty Waszej 

miejscowości warto rozwijać. Korzystajcie z własnej wiedzy. 

2. Strategia gminy 

Chociaż nie ma takiego obowiązku, wiele gmin tworzy strategie rozwoju. Określa w nich cele, 

które gmina powinna zrealizować w dłuższej perspektywie czasowej (np. 10 lat) oraz 

sposoby ich realizacji. Zazwyczaj cele są poprzedzone charakterystyką gminy, odwołującą 

się do różnych źródeł danych – może to być dla Was cenne źródło wiedzy o gminie. 

Szczególnie, że mogą być tam dane zbierane przez gminę, które nie są publikowane w 

innym miejscu. 

Zwróćcie także uwagę na problemy zdefiniowane w strategii oraz na wynikające z nich cele. 

Może są wśród nich sprawy, o które powinniście pytać kandydatów. 

3. Media lokalne 

Kolejnym źródłem, które może wskazać Wam istotne problemy gminy są media lokalne. 

Weźcie pod uwagę zarówno drukowane gazety jak i serwisy internetowe. Nie musicie czytać 

setek artykułów, wystarczy, że wybierzecie 2-3 najważniejsze tytuły i przejrzycie nagłówki 

artykułów z ostatnich czterech lat. 
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Ważne: wybierając media lokalne postarajcie się znaleźć dwa zróżnicowane źródła, żeby 

przestawić różne punkty widzenia. Jeśli przeglądacie gazetkę wydawaną przez wójta, drugim 

źródłem niech będzie serwis tworzony przez autorów niezwiązanych z władzą. 

4. Dane Statystyczne: Moja Polis, Nasza Kasa 

Macie do dyspozycji mnóstwo źródeł danych publicznych. Najczęściej są to dane 

statystyczne zbierane przez Główny Urząd Statystyczny, ministerstwa, instytucje publiczne i 

samorządy.  Jeśli interesuje Was temat danych publicznych zajrzyjcie do publikacji 

przygotowanej przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia pt. Mów do rzeczy. 

My polecamy Wam skorzystanie z dwóch serwisów, które zajmują się zbieraniem danych 

statystycznych  z różnych źródeł i prezentowaniem ich w przyjazny dla użytkownika sposób. 

Autorem obu serwisów jest Stowarzyszenie Klon/Jawor. 

www.mojapolis.pl  

Moja Polis to otwarte źródło danych o otaczającej rzeczywistości i krótkich, rzeczowych 

analiz. Dane pochodzą z wielu instytucji publicznych i dotyczą różnych dziedzin, takich jak: 

demografia, edukacja, gospodarka, kultura, zdrowie, fundusze UE czy środowisko naturalne. 

Wskaźniki – od gmin po województwa - można oglądać na mapach, wykresach i w 

rankingach, a także ściągać, komentować i udostępniać. 

W okresie przedwyborczym w serwisie możecie też zrobić bilans kadencji, czyli sprawdzić, 

jak w ciągu kadencji zmieniały się wybrane wskaźniki dla Waszej gminy i porównać je z 

innymi miejscowościami. 

www.naszakasa.org.pl 

Ten serwis pozwoli Wam w prosty sposób przyjrzeć się finansom gminy. Wystarczy, że 

wyszukacie nazwę swojej gminy, aby na wykresach zobaczyć źródła przychodów gminy, 

sprawdzić, na co są wydawane pieniądze, jakie jest zadłużenie gminy i jak te wszystkie dane 

zmieniały się w trakcie kadencji.  

5. Rozmowa z mieszkańcami 

Nie zapomnijcie o najważniejszych adresatach Waszych działań – mieszkańcach gminy! 

Zorganizujcie spotkanie, na którym porozmawiacie o kluczowych sprawach gminy. Spotkanie 

zacznijcie od zapytania uczestników o to, jakie ich zdaniem są najważniejsze problemy 

gminy i czym powinny zająć się nowe władze w kolejnej kadencji. Możecie także przedstawić 

wyniki Waszych wcześniejszych poszukiwań i poprosić o skomentowanie: czy rzeczywiście 

te sprawy są ważne z ich punktu widzenia. Może okazać się, że podczas, gdy strategia 

gminy skupia się na ogólnych sprawach  i kierunkach rozwoju, dla ludzi znacznie ważniejsze 

są konkretne sprawy np. remont drogi. To nie znaczy, że władze lub obywatele się mylą, po 

prostu mają inne priorytety i patrzą na pewne kwestie z różnych perspektyw. 

Rozmawiajcie z  mieszkańcami także nieoficjalnie. Zagadnijcie znajomych i sąsiadów, co ich 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/923601.html
http://www.mojapolis.pl/
http://www.naszakasa.org.pl/
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zdaniem jest ważną sprawą gminy. 

Możecie także umówić się na spotkania z różnymi ekspertami. Ekspertem będzie osoba, 

która szczególnie dobrze zna jakieś zagadnienie. W Waszym mieście działa aktywny klub 

rowerzystów? Spytajcie jego członków o potrzeby zmian w przestrzeni miejskiej. Wydaje 

Wam się, że dużym problemem jest bezpieczeństwo – spróbujcie spotkać się z kimś z policji. 

6. Wybrać najważniejsze 

Wasza gmina ma mnóstwo problemów, stoją przed nią niezliczone wyzwania, a różne grupy 

mieszkańców zgłaszają swoje potrzeby? To całkowicie normalne. Kiedy jednak podejmujecie 

działania na rzecz gminy, pojawia się potrzeba, żeby wybrać sprawy, które są kluczowe, na 

których się skoncentrujecie.  

Na bieżąco spisujcie informacje uzyskane z różnych źródeł i porównajcie je ze sobą. Te 

sprawy, które się często powtarzają, dotyczą zapewne dużej części mieszkańców.  

Przykład: W każdym numerze lokalnej gazety pojawiają się informacje o wypadkach 

drogowych, rodzice, z którymi rozmawialiście boją się, żeby dzieci same chodziły do 

szkoły, a w strategii gminy zapisano zwiększenie liczby sygnalizatorów świetlnych – 

wygląda na to, że bezpieczeństwo drogowe to ważna kwestia. 

Mogą być i takie kwestie, które są problemem nielicznych, za to mają dla nich ogromne 

znaczenie.  

Przykład: 2 osoby wspomniały o zlikwidowanej linii autobusu podmiejskiego. Jeździło 

nim tylko kilkanaście osób, ale teraz są całkowicie odcięte od szkoły, przychodni, 

urzędu, biblioteki. Chociaż likwidacja dotknęła niewielkiej grupy obywateli, ma dla 

nich bardzo duże znaczenie. 

Sprawdzajcie, czy wymienione sprawy mają potwierdzenie w innych źródłach. 

Przykład: Mieszkańcy skarżą się na wysokie podatki, a tymczasem, po sprawdzeniu 

w danych statystycznych, okazuje się, że to jedne z niższych w Polsce? Może to 

oznaczać, że problem tkwi gdzieś indziej, np. w niskich dochodach mieszkańców i 

dużym bezrobociu.  

To Wy podejmujecie decyzję, czym chcecie się zająć.  

Pamiętajcie, że to Wy zdecydowaliście się poświęcić swój czas i energię na działanie dla 

gminy. Dlatego macie prawo wybrać sprawy gminy, które wydają się Wam szczególnie 

ważne i Was interesują. Zapraszajcie innych do współpracy i pytajcie o zdanie, ale 

ostateczna decyzja, czym się zajmiecie, należy do Waszej grupy.  

Opracowanie: Anna Ścisłowska, Róża Rzeplińska, Elżbieta Morawska 

MamPrawoWiedziec.pl 


