
PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Inicjatywa Mieszkańców Osiedla Paderewskiego w Katowicach 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

28.12.2016

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Katowice 

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

7 -10 osób – członkowie Inicjatywy Mieszkańców Osiedla Paderewskiego 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji

Masz Głos? 

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie dzielnicy.

- Zabezpieczenie pustostanu na terenie osiedla.

- Dbanie o zagospodarowanie terenów zielonych na terenie dzielnicy.

- Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat zakładania stowarzyszenia. 
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2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać

ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania 

(np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

- Serie spotkań członków Inicjatywy z mieszkańcami osiedla w sprawie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Spotkania z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w 
Katowicach. 

- Opracowanie pism do instytucji odpowiedzialnych za organizację ruchu drogowego w 
obrębie dzielnicy.

- Opracowanie pism do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie 
podjęcia działań na rzecz zabezpieczenia pustostanu na terenie osiedla.

- Opracowanie pism w sprawie planowanej wycinki drzew do Spółdzielni Mieszkaniowej, 
oraz w ramach Dostępu do informacji publicznej do UM Katowice. 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

- Odpowiedzi na niektóre nasze postulaty  związane z poprawą ruchu drogowego były 
negatywne, przyczyną odmowy był zazwyczaj brak środków w kasie miasta, lub też 
odmienna opinia urzędników w stosunku do przedstawionych postulatów. 

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w 

jakiś sposób na te relacje? 

 Nasze relacje nie są owocne. W naszej opinii jest to spowodowane brakiem chęci UM 
Katowice do podjęcia dialogu w ważnych dla nas kwestiach.  Udział w akcji do tej pory nie 
wpłyną na nasze relacje. 

5. Jak  oceniacie  zaangażowanie  przedstawicieli  władz  samorządowych  w

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-
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brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-

dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie) 

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
X

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Brak chęci do podjęcia dialogu, oraz brak  podania alternatywnych propozycji rozwiązania 
naszych problemów (w szczególności dotyczących poprawy ruchu drogowego). 

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  Jeżeli 

tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne,

eksperci) i na czym ta współpraca polegała? 

- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
- Fundacja Napraw Sobie Miasto. (działania w ramach projektu Miejska Szychta)
- Biblioteka Miejska Filia nr 23

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 
Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-
niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże 
zaangażowanie) 

1 2 3 4 5
X

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

W przeciągu ostatniego półrocza nasz skład członków Inicjatywy się nie powiększył. 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 
zadania w ramach akcji Masz Głos?

- Niektóre z naszych postulatów dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego 
uzyskały zapewnienie o realizacji w przyszłym roku kalendarzowym. 

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach

akcji? 
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Podobnie jak w zeszłej edycji, chcielibyśmy także i teraz zorganizować 
spotkanie z radnymi z naszego okręgu. Kontynuować nasze działania w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zorganizować wydarzenie integracyjne dla 
mieszkańców przy okazji pozyskując nowych członków. 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Widzimy  potrzebę  odbycia  szkoleń  w  zakresie  promocji  i  prowadzenia  kanałów

komunikacyjnych  w mediach  społecznościowych  (facebook)  –  co  przyczyniłoby  się  do

lepszej rozpoznawalności naszej Inicjatywy, promocji bieżących działań, oraz pozyskania

nowych sympatyków i działaczy Inicjatywy. 
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