
                

 

 

SPRAWOZDANIE OKRESOWE 
Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015  

Zadania Dostępni Radni 
 
 

1. Nazwa grupy / organizacji: Sołectwo Wiązownica- Kolonia 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 14.12.2015 

 

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

 Wioletta Piwowarska 505298943, chanska188@o2.pl 

 

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

Staszów, miejscowość objęta działaniem to Wiązownica Kolonia, ale aktywizujemy 

radnym z terenu całej gminy. 

 

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

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : - Urząd Miasta i Gminy Staszów, 

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki z Wiązownicy Kolonii, Centrum 

@ktywności Cyfrowej w Staszowie. 

 

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

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

sondy/ warsztaty/ spotkania, itd.) : 

 Spotkanie z członkami Stowarzyszenia Dolina Kacanki w celu zapoznania ich z 

akcją Masz Głos Masz Wybór. Opracowanie wspólnego planu działania. 



                

 

 Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów Panem Leszkiem Kopciem 

oraz zastępcą Burmistrza Panią Ewą Kondek w celu zapoznania ich z akcją i 

naszymi planowanymi działaniami. 

 Radni udostępnili swoje adresy e-mail oraz nr telefonów na stronie 

internetowej 

http://staszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=21&Itemid=77 

Oraz na stronie BIP: http://www.bip.staszow.pl/radni-rady-miejskiej  

Do tej pory były same zdjęcia z imionami i nazwiskami.  

Poza tym idąc za przykładem radnych UMiG w Staszowie udostępnił telefony 

do sołtysów z 35 sołectw naszej gminy. http://www.bip.staszow.pl/jednostki-

pomocnicze/160-solectwa 

 Organizacja Rajdu Rowerowego Tour de Kologne- Rajdu Samorządności. Rajd 

skierowany dla mieszkańców oraz Radnych i Sołtysów. Przystąpienie Gminy 

Staszów oraz Stowarzyszenia Dolina Kacanki do akcji i pomoc w promocji i 

przygotowaniu imprezy. W rajdzie wzielili udział sołtysi, członkowie Rad 

Sołeckich, radni miejscy, powiatu i województwa. W sumie blisko 40 osób. 

  Tour de Kologne- Rajd  Samorządności. Namiot „dostępna/ny Radna/ny- 

konkursy wiedzy o samorządzie dla uczestników rajdu z nagrodami 

ufundowanymi przez 19 radnych (z 21). Przeprowadzono akcje według 

scenariusza dostępnego na stronie Masz Głos Masz Wybór 

 Spotkanie z mieszkańcami dotyczące funduszu sołeckiego i przekazanie im 

broszur Masz Głos Masz Wybór 

 Szkolenie dla Radnych i Sołtysów – dostępny Radny, Dostępny Sołtys. 

Szkolenie przeprowadził specjalista z zakresu tworzenia narzędzi badawczych 

oraz praw dostępu do informacji publicznej- Grzegorz Wójkowski, który 

przyjechał specjalnie do nas z Katowic. O tym jakie prawa i obowiązki 

spoczywają na radych i sołtysach jak angażować społeczność do działania i o 

innych zagadnieniach mówiono na wtorkowym szkoleniu. Po szkoleniu odbyło 

się co kwartalne spotkanie Pana Burmistrza Leszka Kopcia z sołtysami. 

http://staszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=77
http://staszow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=77
http://www.bip.staszow.pl/radni-rady-miejskiej
http://www.bip.staszow.pl/jednostki-pomocnicze/160-solectwa
http://www.bip.staszow.pl/jednostki-pomocnicze/160-solectwa
http://soltyswsi.pl/final-tour-de-kologne/
http://bonafides.pl/kolejni-dzialacze-jst-przeszkoleni-przez-bona-fides/


                

 

 

7. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (mieszkańcy, radni, itd.): 

Ok 300 mieszkańców, w akcję włączyło się 19 radnych ( z 21)- składka na nagrody w 

rajdzie. W Samym rajdzie rowerowym wzięło udział 15 sołtysów 5 radnych 

miejskich, jeden powiatowy i jeden wojewódzki. Poza tym udział w imprezie wzięli 

burmistrz, starosta i wójt z sąsiedniej gminy. Pośrednio dzięki internetowej 

promocji o akcji dowiedziało się tysiące ludzi. 

 

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

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

mieszkańców, radnych 

1. Spotkanie organizacyjne 15 osób - organizator Sołectwo Wiązownica Kolonia 18. 

04.2015 

2. Zbiórka na nagrody przed rajdem – 19 radnych – sesje i komisje różne datay 

3. Rajd - Organizator Sołectwo Wiązownica Kolonia, Stowarzyszenie Aktywności 

Lokalnej Dolina Kacanki, Urząd Miasta i Gminy Staszów ( 200 mieszkańców, 5 

radnych, ok 15 sołtysów) 29 sierpnia 2015 

4. Fundusz Sołecki – Sołectwo Wiązownica Kolonia  50 mieszkańców, 2 radnych. 22 

września 2015 

5. Szkolenie dla sołtysów i radnych w Centrum Aktywności Cyfrowej w Staszowie. 

10.11.2015 

9. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór 

1. Włączenie mieszkańców do wspólnego działania i większa świadomość roli 

radnego 

2. Włączenie władz gminy Staszów do wspierania akcji Masz Głos Masz Wybór. 



                

 

3. Zachęcenie radnych do wsparcia finansowego Rajdu Tour de Kologne. 

4.Aktywny udział radnych w rajdzie rowerowym. Oraz przy namiocie w akcji „ 

dostępna radna/ dostępny radny.- Duże zainteresowanie namiotem mieszkańców. 

5. Udostępnienie przez radnych swoich e-maili i numerów telefonu do wiadomości 

publicznej 

10.  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 

 

 

11. Jak oceniają Państwo zaangażowanie radnych 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 

12. Uwagi, dodatkowe informacje: 

 

 


