
                
 

 
SPRAWOZDANIE OKRESOWE 

Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015  

Zadania Dostępni Radni 

 

 

1. Nazwa grupy / organizacji: Bartosz Rybczak, grupa nieformalna 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 

15.12.2015 r. 

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

• Bartosz Rybczak, bartosz.rybczak@gmail.com 

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

Miasto Gliwice 

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

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : 

- 

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.) : 

• Spotkania w ramach „Kawiarni Obywatelskiej” (pięć spotkań w 2015 roku), 

• Spotkanie dla rad osiedlowych i organizacji pozarządowych w sprawie 

zmiany procedury Budżetu Obywatelskiego, 

• Przygotowanie petycji w sprawie zmiany procedury Budżetu 

Obywatelskiego, zebranie poparcia mieszkańców, przekazanie petycji 

Prezydentowi Miasta Gliwice oraz Radzie Miasta Gliwice, 

• Spotkanie z mieszkańcami osiedla Szobiszowice w sprawie rewitalizacji 

przestrzeni publicznej (pierwsze z cyklu pięciu zaplanowanych spotkań), 

 



                
 

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

Ilość mieszkańców, którzy wzięli udział w naszych spotkaniach szacuję na około 

80 – 100 osób, w tym czterech radnych Rady Miasta i kilkunastu radnych Rad 

Osiedli. W tej grupie byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

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

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

mieszkańców, radnych 

Kawiarnia Obywatelska, styczeń 2015 – spotkanie otwarte dla mieszkańców „przy 

kawie”. Temat – ruchy miejskie. Organizator – grupa nieformalna. W spotkaniu 

uczestniczyło około 20 osób, w tym radni osiedlowi. 

Kawiarnia Obywatelska, luty 2015 – spotkanie otwarte dla mieszkańców. Temat 

spotkania – komunikacja miejska i infrastruktura transportowa. Organizator – 

grupa nieformalna. W spotkaniu uczestniczyło około 25 osób, w tym radni 

osiedlowi oraz urzędnicy samorządowi. 

Kawiarnia Obywatelska, marzec 2015 – spotkanie otwarte dla mieszkańców. 

Temat roboczy „Miasta z wizją”. Organizator – grupa nieformalna. W spotkaniu 

uczestniczyło około 15 osób, w tym radni osiedlowi i radny Rady Miasta. 

Kawiarnia Obywatelska, maj 2015 - spotkanie otwarte dla mieszkańców. Temat  

„Charakter miasta – zabytki i drzewa”. Organizator – grupa nieformalna. 

Frekwencja – około 10 osób.  

Kawiarnia Obywatelska, spotkanie po przerwie wakacyjnej, październik 2015 - 

spotkanie otwarte dla mieszkańców. Temat „Kongres Ruchów Miejskich”. 

Organizator – grupa nieformalna. Frekwencja – około 15 osób, w tym radni 

osiedlowi. To było ostatnie spotkanie w 2015 roku, w 2016 będziemy organizować 

te spotkania w zmienionej formule.  

Ośrodek Studiów o Mieście, wrzesień 2015 – spotkanie dla radnych oraz 

organizacji pozarządowych w sprawie zmiany procedury w Gliwickim Budżecie 

Obywatelskim.  W spotkaniu wzięło udział około 30 osób, radni osiedlowi, trzech 



                
 

radnych RM, przedstawiciele organizacji pozarządowych. W 2016 roku planujemy 

przeprowadzić około 4 takich spotkań informacyjnych dla mieszkańców. 

Ośrodek Studiów o Mieście - spotkania w sprawie rewitalizacji przestrzeni 

publicznej w dzielnicy Szobiszowice. Spotkania robocze dla ngo – 

październik/listopad. Pierwsze spotkanie dla zarządów zainteresowanych 

Wspólnot Mieszkaniowych – listopad. Udział wzięło około 15 osób, 

reprezentowane były wszystkie wspólnoty zainteresowane przedmiotem 

planowanej rewitalizacji oraz radny Rady Miasta (równocześnie radny Osiedla 

Szobiszowice).  Kolejne spotkanie z mieszkańcami – grudzień. Cykl spotkań 

konsultacyjnych dla mieszkańców (w formie warsztatów) przewidziany na 

przełom stycznia i lutego. Swój udział potwierdził Radny Rady Miasta z osiedla 

Szobiszowice. 

9. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór 

Przeprowadzenie skutecznego lobbingu na rzecz zmian w procedurze gliwickiego 

Budżetu Obywatelskiego oraz zaktywizowanie mieszkańców wokół tej inicjatywy. 

Na fundamencie prowadzonych działań udało się zgromadzić grupę aktywnych 

osób, które tworzą organizację Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice.  

Za sukces uznać można zapoczątkowanie procesu „wychodzenia” radnych Rady 

Miasta do mieszkańców oraz akcję edukacyjną i promocyjną dotyczącą Rad 

Osiedlowych (jednostki te są obecne w świadomości mieszkańców w stopniu 

znikomym). 

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: 


