
                
 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE 
Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012  
Zadania Dostępni Samorządowcy 

 
 

1. Nazwa organizacji: 

Rada Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” w Płocku 

www.facebook.com/rmolukasiewicza 

www.rmolukasiewicza.pl  

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 

29.06.2013 

3. Telefon kontaktowy: 

508-118-122 

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

 Daniel Urbański 

 508-118-122 

 danielurbanski@o2.pl / rmolukasiewicza@gmail.com   

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

Płock 

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o 

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : 

 Centrum ds. Organizacji Pozarządowych 

 Gimnazjum numer 5 im. Zygmunta Padlewskiego  

 Młodzieżowa Rada Gminy Płock; 

 Wydziału Promocji i Informacji (oddział Informacji Miejskiej – Zespół 

Komunikacji Społecznej) Urzędu Miasta Płocka 

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

wszystkich działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu  do akcji(ankiety/ 

sondy/ spotkania, itd.): 

 Działania informujące społeczność lokalną o przystąpieniu Rady Mieszkańców 

Osiedla „Łukasiewicza” do akcji „Masz głos, masz wybór” – informacje 

zamieszczane na fanpage Rady (www.facebook.com/rmolukasiewicza)  

http://www.facebook.com/rmolukasiewicza
http://www.rmolukasiewicza.pl/
mailto:danielurbanski@o2.pl
mailto:rmolukasiewicza@gmail.com


                
 

 Opracowanie harmonogramu realizacji zadania 

 Opracowanie kosztorysu 

 Spotkanie z Radnymi Osiedla „Łukasiewicza” 

 Spotkanie z przedstawicielem Młodzieżowej Rady Gminy Płock 

 Rozmowy z przedstawicielem Centrum ds. Organizacji Pozarządowych w 

Płocku  

 Rozmowy z przedstawicielem Wydziału Promocji i Informacji (oddział 

Informacji Miejskiej – Zespół Komunikacji Społecznej) Urzędu Miasta Płocka 

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.): 

Zadanie realizuje Rada Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” w Płocku w skład, 

której wchodzi 15 osób. W tym składzie znajduję się także jedna Radna Miasta.  

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

działania i były w nie zaangażowane: 

Radna Miasta Płocka – Magdalena Lewandowska 

10. W przypadku zawiązania się „grupy roboczej” prosimy o podanie liczby osób 

zaangażowanych oraz określenia grupy przedstawicielskiej, np. radna, sołtyska, 

mieszkanka wsi, etc. 

 Daniel Urbański – mieszkaniec miasta Płocka, Radny Osiedla „Łukasiewicza” 

 Magdalena Lewandowska – mieszkanka miasta Płocka, Radna Miasta oraz 

Przewodnicząca Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” 

 Kamil Sobański – mieszkaniec miasta Płocka, przedstawiciel Młodzieżowej 

Rady Gminy Płock 

 Piotr Lewandowski – mieszkaniec miasta Płocka, Radny Osiedla 

„Łukasiewicza” 

 Dominika Czerwińska – mieszkanka miasta Płocka, Radna Osiedla 

„Łukasiewicza” 

11. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o 

podanie daty spotkania, tematu spotkania,  kto był organizatorem, ilu było 

mieszkańców) 

Rada Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” do czasu cząstkowego sprawozdania nie 

organizowała spotkań z mieszkańcami.  



                
 

 

12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Największym osiągnięciem dotychczasowej realizacji przez Radę Mieszkańców 

Osiedla „Łukasiewicza” zadania – Dostępni Samorządowcy – jest  zawiązanie się 

tzw. „grupy roboczej” oraz chęć współpracy i pomocy przy realizacji zadania 

wyrażona przez podmioty lokalne.  

13.  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 

14. Uwagi, dodatkowe informacje: 

Rada Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” na V Sesji, która odbyła się 27.06.2013 

roku, rozważyła chęć realizacji święta Dnia Samorządu Lokalnego przy współpracy z 

innymi podmiotami.  Co więcej, przy realizacji zadania – Dostępni Samorządowcy  

chcemy także zamieścić na naszym fanpage’u oraz stronie internetowej zdjęcia 

Radnych Osiedla „Łukasiewicza” z krótkimi informacjami o nich – dzięki temu 

mieszkańcy osiedla będą mogli poznać swoich reprezentantów.  

 

 


