
                

 

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:  

Ranking Radnych tuŻory.pl 

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

Miasto Żory. 

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

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje): 

Inicjatywa prowadzona jest przez grupę nieformalną – od grudnia 2014 r. 

Partnerem działania jest portal tuŻory.pl (tuPolska Sp. z o.o.), na którym 

utworzono zakładkę Ranking Radnych i który publikuje wszystkie aktualności dot. 

rankingu informując o nim lokalną społeczność. Z kolei patronem rankingu jest 

Stowarzyszenie „Bona Fides” z Katowic, które pomogło nam w opracowaniu 

metodologii oraz udzieliło cennych wskazówek przed przystąpieniem do 

działania. 

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.) : 

 Monitoring pracy radnych Rady Miasta Żory rozpoczął się 1 stycznia 2015 

roku. Decyzja o inicjatywie wyszła od jednego z radnych, szybko spotkała się 

z poparciem ze strony redakcji portalu tuŻory.pl. Do realizacji projektu 

powołano również Zespół Rankingu Radnych, który tworzą osoby związane z 

różnymi środowiskami lokalnymi. Projekt ma na celu ocenić pracę i 

zaangażowanie radnych Rady Miasta Żory VII kadencji przez pryzmat 

następujących form działania: uczestnictwo w sesjach Rady Miasta, 

uczestnictwo w komisjach Rady Miasta, prowadzenie dyżurów dla 

mieszkańców oraz prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej. 



                

 

 

 Zespół Rankingu Radnych od grudnia 2014 roku spotyka się regularnie, co 

miesiąc. Na spotkaniach podsumowujemy miniony miesiąc, wspólnie 

dokonujemy oceny tekstów radnych, wymieniamy się spostrzeżeniami. W 

pierwotnym zamierzeniu zależało nam na powołaniu do Zespołu osób, które 

w 2014 roku kandydowały do Rady Miasta Żory. Później dołączyły do nas 

osoby, które udzielają się lokalnie. Koordynatorem projektu jest Wioleta 

Kurzydem, redaktor prowadzący tuŻory.pl. Więcej informacji o nas: 

http://www.tuzory.pl/radni-info,zespol-rankingu-radnych,rio4-1397.html  

 

 Z początkiem inicjatywy utworzyliśmy stronę, na której znajdują się 

wszystkie informacje dot. Rankingu Radnych, a także lista radnych wraz z ich 

danymi kontaktowymi (telefon, e-mail, terminy dyżurów), podział Żor na 

okręgi wyborcze wraz z identyfikacją radnych z danego rejonu, opis 

projektu, metodologia, tabela rankingowa. Wszystko na: 

www.tuzory.pl/ranking-radnych 

 

 Odbyliśmy spotkania z przewodniczącym Rady Miasta Żory, wystosowaliśmy 

również list otwarty oraz wiadomości elektroniczne wysłane na starcie 

inicjatywy do radnych, a także w trakcie trwania Rankingu – z zaproszeniem 

m.in. na Święto Samorządu Lokalnego. 

 

 Co miesiąc (z wyłączeniem wakacji) na stronie www.tuzory.pl publikowane 

są podsumowania pracy radnych oraz punktacja im przyznawana. Więcej 

informacji: http://www.tuzory.pl/tag,ranking-radnych,tag4-10279.html  

 

 5 września 2015 r. udało nam się zorganizować Święto Samorządu 

Lokalnego w Żorach. Nasze stoisko było chętni odwiedzane przez żorzan, 

pozytywnie na nasze zaproszenie odpowiedziało również wielu radnych. 

Relacja z tego wydarzenia dostępna jest na portalu tuzory.pl oraz na stronie 

akcji „Masz głos, masz wybór”: http://www.maszglos.pl/2015/09/swieto-

samorzadu-lokalnego-w-zorach/  

http://www.tuzory.pl/radni-info,zespol-rankingu-radnych,rio4-1397.html
http://www.tuzory.pl/ranking-radnych
http://www.tuzory.pl/
http://www.tuzory.pl/tag,ranking-radnych,tag4-10279.html
http://www.maszglos.pl/2015/09/swieto-samorzadu-lokalnego-w-zorach/
http://www.maszglos.pl/2015/09/swieto-samorzadu-lokalnego-w-zorach/


                

 

 Po Święcie Samorządu Lokalnego utworzyliśmy również FanPage naszej 

inicjatywy: https://www.facebook.com/RankingRadnychZory/?fref=ts  

 Dwóch członków Zespołu Rankingu Radnych wzięło udział w spotkaniu 

regionalnym w Katowicach (26.09.2015 r.). 

 List otwarty naszej Wolontariuszki do Przewodniczącego RMŻ ws. transmisji 

online sesji Rady Miasta Żory: http://www.tuzory.pl/wywiady,sesja-rady-

miasta-zory-online-tego-nie-da-sie-ogladac,wyw4-1514.html  

 W listopadzie włączyliśmy się do akcji „Rok po wyborach: sprawdzamy!”, 

którą zakończyliśmy w styczniu 2016 r. Zdjęcia z dyżurów publikowane były 

na naszym fanpage’u (Facebook), portalu tuŻory.pl oraz stronie 

www.maszglos.pl 

 Podsumowaliśmy rok naszej pracy: 

http://www.tuzory.pl/wiadomosci,ranking-radnych-trwa-juz-rok-ktorzy-

samorzadowcy-sa-najlepsi-,wia5-3266-11197.html  

 Koordynator Zespołu Rankingu Radnych oraz radna Anna Gaszka wzięły 

udział w spotkaniu regionalnym w Katowicach (12.03.2016 r.). 

 Na początku marca rozesłaliśmy do wszystkich radnych ankiety, w których 

poprosiliśmy ich o ocenę swojej pracy w radzie miasta, uwagi dotyczące 

zarządzania miastem. Było to naprawdę niełatwe zadanie (radni mieli 

przygotowane od 11 do 15 pytań – w zależności od funkcji, stażu w radzie 

itp.). Początkowo planowaliśmy opublikować je tylko w zakładce Rankingu 

Radnych, lecz doceniliśmy pracę samorządowców, którzy poświęcili swój 

czas i co tydzień każda ankieta publikowana jest na głównej stronie portalu, 

w zakładce Wywiad Tygodnia. Dotąd (19.04 br.) ukazały się odpowiedzi od 3 

radnych: http://tuzory.pl/wywiady,wyw0.html  

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

9 osób (w tym jedna zdalnie – z Niemiec ) tworzy Zespół Rankingu Radnych. 

Monitorujemy pracę 23 radnych Rady Miasta Żory. 

https://www.facebook.com/RankingRadnychZory/?fref=ts
http://www.tuzory.pl/wywiady,sesja-rady-miasta-zory-online-tego-nie-da-sie-ogladac,wyw4-1514.html
http://www.tuzory.pl/wywiady,sesja-rady-miasta-zory-online-tego-nie-da-sie-ogladac,wyw4-1514.html
http://www.maszglos.pl/
http://www.tuzory.pl/wiadomosci,ranking-radnych-trwa-juz-rok-ktorzy-samorzadowcy-sa-najlepsi-,wia5-3266-11197.html
http://www.tuzory.pl/wiadomosci,ranking-radnych-trwa-juz-rok-ktorzy-samorzadowcy-sa-najlepsi-,wia5-3266-11197.html
http://tuzory.pl/wywiady,wyw0.html


                

 

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

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

mieszkańców, radnych 

Spotkaniem z mieszkańcami było dla nas Święto Samorządu Lokalnego – 5 

września 2015 r. w godz. 14:00-18:00. Wzięło w nim udział około 200-300 

mieszkańców oraz 13 (z 23) radnych. Święto zorganizował Zespół Rankingu 

Radnych (7 osób). Żorzanie mogli skorzystać z okazji, by porozmawiać z radnymi, 

ale także sprawdzić swoją wiedzę na temat Żor i samorządu, czy stworzyć przepis 

na idealnego radnego. Każdy mógł też wziąć udział w zabawie „Roz-Poznaj 

swojego radnego” oraz zapoznać się z „Narzędziownikiem Obywatelskim” i „Kartą 

Praw Mieszkańca” przygotowanymi przez Fundację im. Stefana Batorego. 

Żorzanie chętnie składali życzenia dla samorządowców z okazji ich święta oraz 

postulowali wolne wnioski dotyczące Żor. W skrzynce znalazły się m.in. sugestie 

dotyczące wprowadzenia kar za rozklejanie reklam na słupach oświetleniowych, 

ogrodzenie placów zabaw dla dzieci, wyasfaltowanie chodników wzdłuż ul. 

Okrężnej, budowę odkrytego basenu w Żorach – nowoczesnego i pełnego atrakcji. 

Mieszkańcy upomnieli się także o modernizację parku przy ul. Rybnickiej i 

regularne wykaszanie traw na osiedlach. Dodatkowo, od godz. 16:00 pracownicy 

Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory udzielali informacji nt. 

Budżetu Obywatelskiego 2016. 

W kwestii organizacyjnej – materiały biurowe, baner itp. ufundował portal 

tuŻory.pl (tuPolska Sp. z o.o.), gadżety promocyjne miasta przekazał Urząd Miasta 

Żory, a namiot oraz ławki/stoły wypożyczył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

oraz Miejski Ośrodek Kultury. 

Foto: http://www.tuzory.pl/fotogaleria,uczcilismy-swieto-samorzadu-lokalnego-

wioleta-kurzydem,fot5-9-1611.html 

7. Proszę wymienić swoje największe osiągnięcia w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór 

http://www.tuzory.pl/fotogaleria,uczcilismy-swieto-samorzadu-lokalnego-wioleta-kurzydem,fot5-9-1611.html
http://www.tuzory.pl/fotogaleria,uczcilismy-swieto-samorzadu-lokalnego-wioleta-kurzydem,fot5-9-1611.html


                

 

W naszej ocenie mamy dwa osiągnięcia – oba dotyczą kontaktu radnych z 

mieszkańcami. Pierwszym jest przekonanie wielu radnych do tego, jak ważne jest 

pełnienie dyżuru dla mieszkańców. Na samym początku, tuż po wyborach, 

regularne dyżury pełniło max. 5 osób, nie informując o tym zbytnio żorzan. 

Obecnie, comiesięczne dyżury pełni 16 radnych (niektórzy od stycznia 2015 r.), a 

dodatkowo 3 radnych dostępnych jest w ramach przyjęcia stron (rotacyjnie) – nie 

wliczamy przyjęć stron prezydium rady. Jak sami zauważają, mieszkańcy 

przychodzą do nich ze swoimi problemami lub spostrzeżeniami na temat miasta, 

propozycjami inwestycji. Podczas jednego z dyżurów połączonego ze spotkaniem 

rady dzielnicy powstała nawet ilustracja (w załączeniu). 

Drugim osiągnięciem naszej inicjatywy (choć niekoniecznie gorszym od dyżurów) 

jest zmobilizowanie radnych do regularnego informowania mieszkańców o 

rezultatach swojej pracy, ale i o aktualnej sytuacji w Radzie Miasta Żory. Radni 

korzystają ze swoich prywatnych kont lub fanpage’y na portalu Facebook 

(sporadycznie Twitter), ale też utworzyli konta np. w serwisie Salon24.pl. 

Przewodniczący Rady Miasta Żory uruchomił do tego celu nawet bloga. 

Zapoznaliśmy radnych z kryteriami oceny ich tekstów, które wcale nie muszą być 

długie, by były pozytywnie ocenione. My natomiast zauważamy, że pod tymi 

wpisami pojawia się coraz więcej komentarzy, mieszkańcy chętnie je czytają i 

coraz śmielej wysyłają też zapytania (często odnoszące się już do innych spraw). 

Cieszymy się, że tak prosty zabieg przyczynił się do wielu dyskusji oraz do 

przybliżenia mieszkańcom żorskich radnych. Radni przyznali to nawet w ankietach 

niedawno do nich wysłanych, choć zwrócili również uwagę na to, jak ważna 

okazała się publikacja numeru telefonu czy adresu e-mail na stronie żorskiego BIP-

u lub zakładki Rankingu Radnych.  

Prywatnie, dla Zespołu Rankingu Radnych osiągnięciem jest nawiązanie udanej 

współpracy między osobami, które ranking tworzą. Choć znamy się nieco ponad 

rok, udało nam się wiele dokonać – często pracując zdalnie, a widząc się tylko raz 

w miesiącu. 

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 

 

Mieszkańcy licznie przybyli na nasze Święto Samorządu Lokalnego. Widać, że są 

zainteresowani działaniami oraz spotkaniami z radnymi ze swoich dzielnic. Coraz 

więcej osób korzysta z możliwości porozmawiania z radnymi oraz interesuje się ich 

wpisami na portalach społecznościowych. 

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 radnych wzrosło zwłaszcza wiosną 2015 r., gdy bardzo szybko 

przybywało terminów dyżurów. Obecnie, od kilku tygodni, sytuacja się ustabilizowała. 

Radni niby nie przejmują się rankingiem, to jednak pilnują czy dobrze przyznajemy im 

punkty. Jeśli jakiegoś brakuje, coś się nie zgadza, często dzwonią i pytają  

12. Uwagi, dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo dołączyć do sprawozdania: 

Trwa rozbudowa zakładki www.tuzory.pl/ranking-radnych o interpelacje składane 

przez radnych obecnej, VII kadencji. 

 

 

 

 

 

http://www.tuzory.pl/ranking-radnych


                

 

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? 

  
 

 

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.    

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  


