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PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE 

działań w ramach akcji Masz Głos 2016 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 

Fundacja „OSTATNI REJS” 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

30.12.2016 r. 

 

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

Wolin, zachodniopomorskie 

 

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

3 osoby 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

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

Masz Głos?  

                  Z pośród kilku pomysłów wypływających ze strony mieszkańców gminy Wolin, 
a dotyczących potrzeby działań społecznych oraz usprawnienia współpracy mieszkańców 
z  samorządem,   postanowiliśmy   w   tej   edycji   kontynuować    działanie     związane   
z dostępnością radnych oraz przyczynić się do wprowadzenia w statucie gminy Wolin 
zapisów oraz regulacji prawnych (brak), które umożliwią mieszkańcom czynny udział 
w sesjach Rady Miejskiej.. 
 
 
 
 

 



 
 

Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl 

 
 

2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać 

ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania 

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

- Przeprowadziliśmy wśród mieszkańców sondaże dotyczące priorytetów w ramach akcji 
Masz Głos, Masz Wybór. 
- Zorganizowaliśmy dwa spotkania grupy zadaniowej. 
- Ustaliliśmy planowanie działań zadaniowych z koordynatorem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

 
Nie dotyczy. 

 

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

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

Relacje z lokalną władzą są poprawne. Gorzej jest z wprowadzaniem zasad demokracji, 
które mają duży wpływ na właściwe stosunki mieszkańców z lokalną władzą. 
 

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych 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)  

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią. 

1 2 3 4 5 

  X   
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Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Na tym etapie nie chcemy oceniać działań urzędu, do czasu otrzymania wykładni prawnej 
związanej z zadaniem. Uważamy, że zawsze można więcej, lepiej i szybciej działać, dla 
dobra mieszkańców Gminy. 
 

 

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?  

W poprzedniej edycji  zadania „Dostępni Radni” – Stowarzyszenie Bona Fides, a obecnie 
koordynatorem naszych działań jest Stowarzyszenie POLITES – Pani Anna Graczyk-
Osowska  

 

 

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: 

O zaangażowaniu mieszkańców więcej będzie można napisać za kilka miesięcy. 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

To, że mamy dobry kontakt z mieszkańcami, a mieszkańcy chętnie uczestniczą w 

badaniach sondażowych i zgłaszają swoje pomysły na działania :) 

 

 

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

akcji?  

http://www.polites.org.pl/
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Cykl spotkań dotyczących zadania, z przedstawicielami rady, lokalnej władzy, 
mieszkańcami  oraz koordynatorem. Kontynuacja działań informacyjnych na lokalnych 
portalach internetowych. 
 
 

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

Na tym etapie, brak. 

 


