
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:

Nieformalna grupa - Grupa Sąsiedzka Załęże

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

Katowice, dzielnica Załęże

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

jeśli takie partnerstwo istnieje):

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides Katowice, Szkoła Podstawowa nr 

22 w Katowicach

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.) :

Spotkanie  otwarte  dla  mieszkańców  Załęża  z  radnymi  Rady  Miasta

wybranymi z  okręgu wyborczego obejmującego dzielnicę Załęże i  radnymi

Rady Jednostki Pomocniczej Załęże

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

4 osoby z Grupy Sąsiedzkiej Załęże, 1 osoba ze stowarzyszenia Bona Fides, Dyrektor SP

Nr 22.

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

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

mieszkańców, radnych

               



Spotkanie odbyło się 17.03.2016r.  Organizatorem była Grupa Sąsiedzka Załęże. Dzięki uprzejmości

Pani  Dyrektor  spotkanie  miało  miejsce  w  sali  gimnastycznej  Szkoły  Podstawowej  Nr  22  przy

ul. Michała Wolskiego 3 w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyło 4 Radnych Miasta oraz

przedstawiciele  Rady  Jednostki  Pomocniczej,  ok.  20  mieszkańców  dzielnicy  Załęże.  

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zaproszonych organizacji pozarządowych

działających na terenie Załęża tj. Dom Aniołów Stróżów, Wysoki Zamek, MOPS, Dyrektorzy

Szkół. 

Tematem  spotkania  było  przybliżenie  mieszkańcom  dzielnicy  działań  podejmowanych

i planowanych przez Radnych, a także przekazanie Radnym problemów mieszkańców dzielnicy.

7. Proszę  wymienić  swoje  największe  osiągnięcia  w  dotychczasowej  realizacji  zadania

w ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór

Dzięki  spotkaniu  Radni  mieli  okazję  porozmawiać  z  mieszkańcami,  poznać  prawdziwe

i  nieznane  im dotąd  problemy  dzielnicy.  Zobowiązali  się  do  prężnego  działania  –  to  też

poskutkowało  dwoma  interpelacjami.  Dzielnicą  zaczęły  interesować  się  media  lokalne:

http://www.fakt.pl/slask/mieszkancy-zaleza-chcemy-zmian-w-naszej-dzielnicy,artykuly,624733.html.

Jednocześnie została zgłoszona chęć kolejnych spotkań. W związku z tym Grupa postanowiła

co jakiś czas organizować spotkania mieszkańców z Radnymi, a  także jeśli będzie to możliwe

mieszkańców z Prezydentem Miasta.

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?

Środki  zostały  przeznaczone  na  poczęstunek  na  spotkaniu  (w  tym  przyszłych
spotkań) oraz materiały promocyjne Grupy Sąsiedzkiej Załęże (roll-up, potykacze,
wizytówki).

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. Ciastka, napoje, 

naczynia jednorazowe, 

chusteczki, kawa, 

herbata, cukier, 

podkładki, pinezki

034084,

116323

Poczęstunek  w  czasie  spotkań  

z mieszkańcami, prezentacja

2.
Wizytówki 170/4/2016 Promocja Grupy Sąsiedzkiej Załęże

3.
Roll up FS/54/4/16 Promocja Grupy Sąsiedzkiej Załęże

4. Potykacze 131/04/2016 Promocja Grupy Sąsiedzkiej Załęże

5.
Laminat

suchościeralny 

(dot. potykaczy)

FS 910/2016 Promocja Grupy Sąsiedzkiej Załęże

6. Mazaki  do  tablic

suchościeralnych
(dot. potykaczy)

FK-51/04/2016 Promocja Grupy Sąsiedzkiej Załęże

               


