PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE
działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego
31.12.2016 r.

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos
Miasto Łuków, województwo lubelskie

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
Członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa (15 osób), z czego tematyka ww.
akcji jest przypisana na bieżąco 2-3 osobom.

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji
Masz Głos?
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Uświadomienie lokalnej społeczności (mieszkańcom), że funkcjonują narzędzia do
sprawowania społecznej kontroli władzy np. w formie zadawania pytań administracji
zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Wymuszenie na lokalnej władzy wprowadzenia polityki dobrych praktyk w postaci
publikacji rejestru umów Urzędu Miasta Łuków.
Wymuszenie na władzy wykonawczej wdrożenia w życie uchwalonej w 2013 roku uchwały
Rady Miasta w sprawie wdrożenia w Łukowie Budżetu Obywatelskiego.
Publikacja informacji na temat dostępności i aktywności radnych miejskich.
2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze
szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np.
ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).
Wniosek o informację publiczną w sprawie publikacji rejestru umów Urzędu Miasta Łuków.
Miasto zaczęło publikację dokumentu, zaś stowarzyszenie będzie monitorować, czy
czynność ta jest dokonywana regularnie, zgodnie z publicznymi zapowiedziami władz.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je
wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
Uświadomienie lokalnej społeczności (mieszkańcom), że funkcjonują narzędzia do
sprawowania społecznej kontroli władzy np. w formie zadawania pytań administracji
zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej. BRAK DZIAŁAŃ. Powód:
przesunięcie inicjatywy na rok 2017 r.
Wymuszenie na władzy wykonawczej wdrożenia w życie uchwalonej w 2013 roku uchwały
Rady Miasta w sprawie wdrożenia w Łukowie Budżetu Obywatelskiego. BRAK DZIAŁAŃ.
Powód: przesunięcie inicjatywy na rok 2017 r.
Publikacja informacji na temat dostępności i aktywności radnych miejskich. BRAK
DZIAŁAŃ. Powód: przesunięcie inicjatywy na rok 2017 r.
4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji
wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
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Udział stowarzyszenia w akcji ma wpływu na postrzeganie przez władze lokalne. Władza
wie o funkcjonowaniu stowarzyszenia, jednakże nie prowadzi z nim dialogu.

5. Jak
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działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam
zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
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Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Stowarzyszenie na chwilę obecną nie podjęło oficjalnego dialogu z władzami miasta.

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?
Fundacja Wolności, Sieć Obywatelska Watchdog Polska - niezobowiązująca wymiana
informacji nt. sprawowania społecznej kontroli władzy przez stowarzyszenie. Poszerzenie
wiedzy członków stowarzyszenia w zakresie informacji publicznej.

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże
zaangażowanie)
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Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Stowarzyszenie na chwilę obecną, poza jednym przypadkiem (rejestr umów), nie podjęło
oficjalnego dialogu z mieszkańcami miasta. Wszelka aktywność stowarzyszenia jest
dostępna na stronach internetowych: www.alternatywadlalukowa.pl oraz
www.facebook.com/alternatywadlalukowa.pl.
7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji
zadania w ramach akcji Masz Głos?
Nie dotyczy

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach
akcji?
Informacje wymienione w pyt. 3:
Uświadomienie lokalnej społeczności (mieszkańcom), że funkcjonują narzędzia do
sprawowania społecznej kontroli władzy np. w formie zadawania pytań administracji
zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
Wymuszenie na władzy wykonawczej wdrożenia w życie uchwalonej w 2013 roku uchwały
Rady Miasta w sprawie wdrożenia w Łukowie Budżetu Obywatelskiego.
Publikacja informacji na temat dostępności i aktywności radnych miejskich.
9.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Nie dotyczy
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