
                

 

 
SPRAWOZDANIE OKRESOWE 

Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015  
Zadania Dostępni Radni 

 
 

1. Nazwa grupy / organizacji: Stowarzyszenie „JES – Jakość Energia Starachowice” 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 15 grudnia 2015 r. 

 

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

 Maciej Myszka, Tel. 793-942-004, myszka@st-ce.pl 

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

Miasto Starachowice (Gmina Starachowice) 

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

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : 

Urząd Miejski w Starachowicach 

 

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.) : 

 Wyłonienie grupy roboczej która określiła cel oraz sposób realizacji zadania 

„Dostępni Radni”. Grupa robocza postanowiła stworzyć stronę internetową 

www.radni.starachowice.eu na której będą zamieszczone informacje na 

temat Rady Miejskiej.  

 Spotkanie z Prezydentem Miasta Starachowice Panem Markiem Materkiem w 

celu porozumienia o współpracy i omówienia projektu.  

 Spotkanie z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w  Starachowicach Panem 

Piotrem Babickim w celu omówienia projektu. 

http://www.radni.starachowice.eu/


                

 

 Poinformowanie Radnych Rady Miejskiej o projekcie strony internetowej 

www.radni.starachowice.eu. 

 „Napisz swoje pytanie do Radnych!” – Stanowisko Stowarzyszenia JES na 

„Dniach Starachowic 2015” na którym mieszkańcy mogli napisać swoje 

pytanie do Radnych. Podczas tego wydarzenia kolportowane były materiały 

promocyjne akcji Masz Głos Masz Wybór 

 Podczas konferencji prasowej w dniu 29 grudnia 2015 r. zostaje uruchomiona 

strona internetowa www.radni.starachowice.eu. Strona jest efektem pracy 

Stowarzyszenia JES, Rady Miejskiej w Starachowicach oraz Urzędu Miejskiego 

w Starachowicach. 

 

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

ok. 50 osób. 

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

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

mieszkańców, radnych. 

Podczas wydarzenia „Dni Starachowic 2015” które odbyły się na starachowickim 

rynku w dniach 28-30 sierpnia 2015 r. na stanowisku Stowarzyszenia JES wystawiona 

została tablica na której mieszkańcy mogli napisać swoje pytanie do Radnych. W tym 

samym czasie członkowie Stowarzyszenia JES konsultowali z mieszkańcami pomysły 

dotyczące strony www.radni.starachowice.eu. Efektem konsultacji jest formularz 

kontaktowy który pojawił się na stronie internetowej i za pośrednictwem którego 

mieszkańcy w łatwy sposób mogą skontaktować się z Radnymi.  

9. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

W dniu 29 grudnia 2015 r. podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim 

zostaje uruchomiona strona internetowa www.radni.starachowice.eu na której 

zamieszczone są informację o radnych, zbliżających się sesjach oraz tematach 

http://www.radni.starachowice.eu/
http://www.radni.starachowice.eu/
http://www.radni.starachowice.eu/


                

 

związanych z Radą Miejską. Na stronie internetowej umieszczona jest wyszukiwarka 

gdzie po podaniu swojego adresu zamieszkania można sprawdzić kto jest naszym 

przedstawicielem w Radzie Miejskiej. Za pomocą formularza kontaktowego można 

w łatwy sposób porozumieć się ze swoim Radnym, zadać mu pytanie lub poprosić o 

radę. W przyszłości planowane jest uruchomienie podstron dotyczących 

Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniorów. 

 

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: 


