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Szanowni Państwo,
W ramach realizowanego zadania Głosuj Świadomie na terenie Gminy i Miasta Okonek, które jest częścią akcji
społecznej Masz Głos, Masz Wybór z uprzejmości i dostępności władz samorządowych odbyło się spotkanie
konsultacyjne dnia 18 czerwca 2014 o godz. 12.00. Celem spotkania było zwiększenie zaangażowania
publicznego mieszkańców w życie swojego najbliższego otoczenia, aby stwarzać warunki do rozwoju
społeczności lokalnej. Pokazujemy mieszkańcom, że mogą mieć wpływ na to, co dzieje się na ich własnym
podwórku, w gminie, w powiecie.
Dzięki najskuteczniejszym działaniom tej akcji– tj. takim, które nie tylko doprowadzą do konkretnej zmiany
społecznej, ale także do ścisłej współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami istnieje możliwość przyznania
nagrody Super Samorząd pod patronatem Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Podczas spotkania konsultacyjnego, które miało miejsce w siedzibie Wydziału Sportu, Rekreacji i Promocji z
panem Pawłem Kucharskim, kierownikiem tego wydziału ustaliśmy zestaw narzędzi komunikacyjnych z
mieszkańcami Gminy i Miasta Okonek w związku ze zbliżającymi się wyborami do władz samorządowych w
listopadzie tego roku.
Zestaw ten obejmuje: sondaż uliczny na temat Wyborów Samorządowych, panele tematyczne związane z
najważniejszymi zadaniami rozwojowymi dla naszej Gminy i Miasta Okonek, mapy inspiracji społecznych
mieszkańców, ankieta on-line i kwestionariusz tradycyjny, i ostatecznie Debaty Wyborczej, która pozwoli
skonfrontować mieszkańców z kandydatami do władz samorządowych. Dodatkowo poprosiłem Pana Pawła
Kucharskiego o udostępnienie informacji bieżących mających związek z rozwojem Gminy i Miasta Okonek.
Cieszę się, że dzięki wypracowaniu nowej formy współpracy między mieszkańcami a władzami samorządowymi
stanie się możliwe zaprojektowanie optymalnego rozwoju społeczności lokalnej na najbliższe lata urzędowania z
partycypacją obywateli.
Łączę wyrazy szacunku,
Tomasz Puta

Wyrażam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w raporcie społecznym zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883)

