
                

 

Formularz podsumowujący realizację zadania Dostępni Radni  

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 

 

(prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie http://www.maszglos.pl/  

do dnia 20 kwietnia 2016 r.) 

 

 

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

o Mieście) 

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

Miasto Gliwice 

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

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje): brak 

4. 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), 

na ostatnim obecna była lokalna telewizja (http://tvimperium.pl/z-kamera-

wsrod-ludzi/kawiarnia-bez-kawy-ale-za-to-z-obywatelami/) ze specjalnym 

udziałem Małgorzaty Tkacz-Janik, 

• 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,  

• Spotkania  z  mieszkańcami  osiedla  Szobiszowice  w  sprawie  rewitalizacji 

przestrzeni publicznej (cykl warsztatów), 

• Udział w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, 

analiza rozwiązań i przygotowanie propozycji nowych zasad w formie 

opublikowanego opracowania. 



                

 

• Zaangażowanie radnych w celu lobbingu na rzecz przeprowadzenia 

konsultacji społecznych w sprawie jednego z kluczowych zadań 

inwestycyjnych na ternie miasta, 

• Maraton pisania wniosków do Budżetu Obywatelskiego – spotkanie dla 

mieszkańców i radnych osiedlowych. 

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

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

100  –  120  osób,  w  tym  pięciu  radnych  Rady  Miasta  i  kilkudziesięciu  radnych  

Rad Osiedli. W tej grupie byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych.   

6. 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.   

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 planowaliśmy przeprowadzić 

około 4 takich spotkań informacyjnych dla mieszkańców – wobec ogłoszenia konsultacji 

społecznych kolejne spotkania okazały się zbędne.  

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).   Akcję zatytułowaliśmy „Modelowe 

Podwórko”. W ramach wstępu i zainteresowania mieszkańców zorganizowaliśmy w 

grudniu 2015 roku spotkanie na świeżym powietrzu pod nazwą „Podwórkowa Gwiazdka”. 

Udział wzięło około 20 osób, w tym dwóch radnym RM.  

Ośrodek Studiów o Mieście – cykl spotkań warsztatowych w lutym i marcu 2016 roku. W 

spotkaniach brali udział mieszkańcy dzielnicy Szobiszowice, radni RM oraz Rady Osiedla. 

Pierwsze spotkanie miało charakter diagnostyczny. Mieszkańcy identyfikowali problemy, 

które towarzyszą im na co dzień w trakcie korzystania ze wspólnej przestrzeni osiedlowego 

podwórka. Byli podzieleni na trzy grupy moderowane przez prowadzących, pracowali z 

wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Po odbytym spotkaniu organizatorzy opracowali 

raport z diagnozy problemów. Drugie spotkanie miało charakter projektowy. Mieszkańcy, 

oraz zaproszeni goście (radni), znając diagnozę niefunkcjonalnych elementów i zagrożeń 

płynących ze stanu i charakteru przedmiotowego miejsca, proponowali rozwiązania 

wskazanych problemów. W ten sposób powstały propozycje do projektu nowej przestrzeni 

publicznej, mającej służyć wszystkim mieszkańcom okolicy, bez względu na wiek. Trzecie 

spotkanie było spotkaniem podsumowującym, podczas którego wybrano najważniejsze 

elementy zaprojektowane przez mieszkańców w celu wpisania ich do wniosku 

budżetowego w ramach procedury budżetu partycypacyjnego. Po zakończeniu serii 



                

 

warsztatów opracowany został raport podsumowujący. Działanie, oprócz wyłonienia 

projektu do budżetu partycypacyjnego, miało na celu integrację i odbudowę więzi 

sąsiedzkich. Zaangażowanie radnych Rady Miasta i Rady Osiedla w przyziemne problemy 

zwykłych mieszkańców przyniosło bardzo ciekawy efekt integracyjny. Na fali 

zaangażowania uczestnicy sami zorganizowali wspólne sprzątanie podwórka (z naszym 

gościnnym udziałem), a także wiosenne sadzenie krzewów. W warsztatach i wydarzeniach 

pokrewnych wzięło udział około 40 osób, w tym dwóch radnych Rady Miasta i pięciu 

radnych Rady Osiedla. 

Ośrodek Studiów o Mieście – kwiecień 2016: otwarte spotkanie w sprawie koncepcji 

architektonicznej Centrum Przesiadkowego, obok kilkunastu mieszkańców udział wziął 

radny Rady Miasta. W następstwie spotkania przygotowana została analiza założeń 

projektowych oraz wniosek do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych.  

7. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór 

• Przeprowadzenie skutecznego działania na rzecz zmian w gliwickim budżecie 

partycypacyjnym 

• Seria warsztatów zorganizowana na Szobiszowicach – bardzo cieszy nas 

efekt integracji i aktywizacji mieszkańców 

• Promocja Rady Miasta i Rad Osiedlowych, upowszechnianie wiedzy na ich 

temat, zapoczątkowanie efektu „wychodzenia do mieszkańców” 

8.  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, które chcieliby Państwo dołączyć do sprawozdania: 



                

 

CZĘŚĆ FINANSOWA - Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali grant w 

ramach tegorocznej akcji. 

1. Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań 

związanych akcją? 

  
Grant został w całości wykorzystany na organizację serii warsztatów „Modelowe 
podwórko” dla mieszkańców osiedla Szobiszowice. 

2. Prosimy wypełnić poniższe zestawienie poniesionych kosztów: 

 

Zestawienie poniesionych kosztów 

L.p. Nazwa kosztu (np. 

papier, ciastka, 

ulotki) 

Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów (na 

jakie działania/wydarzenia 

przeznaczono poniesione 

koszty) 

1. Tablica 

suchościeralna 

„flipchart”, zestaw 

flamastrów, 

magnesy, gąbka 

magnetyczna 

 

 Modelowe Podwórko 

2. Pilot do prezentacji 

multimedialnych 

wraz ze 

wskaźnikiem 

laserowym 

 

 Modelowe Podwórko 

3. Materiały biurowe – 

kartki, karteczki 

przylepne, markery 

 

 Modelowe Podwórko 

4. Katering na 

spotkaniach 

warsztatowych x3 

 Modelowe Podwórko 



                

 

 

 

5. Druk zdjęć 

satelitarnych na 

spotkania 

warsztatowe (8 szt)  

 

 Modelowe Podwórko 

6. Druk ulotek 

informacyjnych 

 

 Modelowe Podwórko 


