
                

 

 
SPRAWOZDANIE OKRESOWE 

Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015  
Zadania Dostępni Radni 

 
 

1. Nazwa grupy / organizacji: Fundacja "OSTATNI REJS" 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 

styczeń2016 

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

 Sylwia Borkowska, 603289371, sylwiaborkowska@ostatnirejs.pl 

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

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

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) : 

nie dotyczy 

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 Grupy Inicjatywnej (czerwiec, sierpień, grudzień 2015) – opracowanie 

planów działania, po przeprowadzeniu konsultacji bezpośrednich, przedstawienie 

oczekiwań  mieszkańców   30  sołectw  dotyczących  dostępności  radnych i kontaktu 

z nimi, kolportaż publikacji i ulotek dotyczących akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

 Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miejskiej – poinformowanie o przystąpieniu do 

akcji oraz przedstawienie propozycji zmian w dostępności radnych dla mieszkańców. 

 Konsultacje w 30 sołectwach – podczas przeprowadzonych spotkań w oczach 

mieszkańców radni nie spełniają obietnic wyborczych, wg większości pytanych jest 

oczekiwanie na dyżury radnych i udostępnienia kontaktu do nich, co znacznie 

uprościłoby  komunikację oraz pozytywnie wpłynęłoby na sposób załatwiania 

różnorodnych spraw. Blisko 85% mieszkańców Gminy Wolin z którymi rozmawialiśmy 

uważa, że radny powinien posiadać narzędzia internetowe do kontaktu z wyborcą, 



                

 

dlatego  na  ręce  Burmistrza  i  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  złożymy  petycję 

w tych sprawach  oraz przedstawimy wyniki konsultacji. 

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

ok. 9 wolontariuszy oraz mieszkańcy bezpośrednio biorący udział w akcji do których 

udało się dotrzeć w wyniku prowadzonych konsultacji...  

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

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

mieszkańców, radnych 

05 września 2015 roku  - organizacja 25 urodzin samorządu lokalnego przy Ottonowym 

Święcie Plonów Wolin 2015 - dożynki.  Rozwieszone zostały plakaty informujące o 

urodzinach oraz zaprezentowaliśmy materiały informacyjne poświęcone samorządowi 

lokalnemu m.in. z następującymi publikacjami: Narzędziownik obywatelski, Karta praw 

mieszkańca, Jak uzyskać informację publiczną, Razem samorządni, Jak rozmawiać z 

mieszkańcami: vademecum lokalnych konsultacji, Jak przeprowadzić diagnozę społeczną, 

Samorząd terytorialny w pigułce, Jak zorganizować debatę. Frekwencja była bardzo mała, 

być może z tego powodu, że tego dnia pogoda nie dopisała i przechodziły fale ulewnego 

deszczu, skutecznie zniechęcając mieszkańców do wyjścia z domu. 



                

 

9. Proszę  wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji zadania w 

ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór 

Włączenie mieszkańców Gminy Wolin do wspólnego działania na rzecz udostępnienia            

przez radnych swoich e-maili i numerów telefonu do wiadomości publicznej oraz wprowadzenia 

dyżurów. 

Włączenie wolontariuszy Fundacji do wspierania akcji Masz Głos, Masz Wybór. Monitoring             

działań realizacji zadania. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie budżetu 

obywatelskiego w Wolinie na 2016 rok, co jest efektem naszych działań wynikających  z udziału 

w poprzednich edycjach akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

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 

   Zaangażowanie niektórych radnych oceniam na 4, ale niestety poziom całości zaangażowania przez               

   pozostałych  radnych jest bardzo zaniżany. 

 

12. Uwagi, dodatkowe informacje: 

Dostępni Radni, to chyba sytuacja o jakiej każda gmina w kraju marzy, bo tacy Radni właśnie 

powinni być, tak samo jak urzędy. Jednak niestety rzeczywistość jest taka jak na poniższym 

obrazku, co nas mieszkańców Gminy Wolin bardzo rozczarowuje, a wielu zniechęca do brania 

udziału w życiu społecznym. 

 

 

 



                

 

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                     

Mamy nadzieję, że dzięki akcji  takiej  jak ta, wywierając nacisk na urzędników, radnych czyli tych 

wszystkich, którzy są naszymi przedstawicielami, doprowadzimy, aby działali dla dobra 

wspólnego, aby byli dostępni dla mieszkańców i nie zapominali o tym do czego są zobowiązani 

otrzymując mandat Radnego.  

 

 

 


