
Raport o stanie gminy - 
jak odnaleźć w nim 
miejsce dla mieszkanek 
i mieszkańców?

8. Forum Praktyków Partycypacji realizowane jest z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego z Funduszy EOG.



Dzień dobry!

1. Zacznijmy od czatu! Podziel się na 
czacie swoim imieniem, nazwiskiem, 
nazwą organizacja/instytucji.

2. Możesz skorzystać z opcji “rename” i 
zmienić wyświetlaną nazwę na taką 
bliższą rzeczywistości :) 



Kto dzisiaj do Was mówi...

Joanna Wons-Kleta
Wójt gminy Pawonków

Szymon Osowski
Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska

Krzysztof Pietruszewski
koniński aktywista

Mateusz Wojcieszak
Fundacja Pole Dialogu



Cel spotkania

1. Przybliżymy Wam narzędzie, jakim jest raport o stanie gminy.
2. Zmapujemy główne bariery dla rozwoju raportów w kierunkach 

bliskim mieszkańcom i mieszkankom.
3. Odkryjemy miejsca w cyklu życia raportu, w które warto włączać 

mieszkańców poza ostatnią debatą. 
4. Odpowiemy na pytanie, co w obecnej praktyce gmin warto 

zmienić. 



Co nas dzisiaj czeka?

raport okiem 
decydentki

raport okiem 
prawnika

raport 
okiem 
mieszkańca

dobre 
praktyki



Dlaczego się tym zajmujemy?

Raport Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska dotyczący udziału 
mieszkańców w raporcie o stanie gminy [Kto rozmawia o tym, co w gminie piszczy].

https://backend.sprawdzamyjakjest.pl/media/annotations/mission/report_file/SJJ_raport_o_stanie_gminy.pdf


Dlaczego się tym zajmujemy?



Skąd raporty się wzięły?



Co mówi prawo?
1. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, 

na której podejmowana jest uchwała rady 
gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium wójtowi.

2. Nad przedstawionym raportem o stanie 
gminy przeprowadza się debatę.

3. W debacie nad raportem o stanie gminy 
mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.



W ustawie znajdziemy 
“minimum” regulacji. 



wizja 
ustawodawcy



Czy rzeczywistość pokrywa się z wizją?
Jakie są Wasze refleksje z praktyki 
funkcjonowania raportów o stanie gminy?
Zapisz swoją odpowiedź w oknie czatu.



Raport oczami 
mieszkańca/ki

1. Obszerność raportu.
2. Suchość danych.
3. Kolejność debaty.
4. Utrudnianie zabierania 

głosu.



Obszerność raportów



“Suchość” danych



Kolejność debaty



Do czego może służyć raport 
mieszkańcom/kom?
Zaznacz odpowiedź w ankiecie.



Raport oczami 
decydentów/ek

1. Trudność nie tylko dla 
mieszkańców.

2. Moment na “zatrzymanie się”.
3. Szansa na rozmowę z 

mieszkańcami o sprawach 
ogólnych.

4. Długi proces.



Trudności nie tylko dla mieszkańców

Czas przygotowania

Ograniczone zasoby

Brak dobrych praktyk

Polityczne konsekwencje



Moment na “zatrzymanie się”



Szansa na rozmowę



Proces pracy

publikacja 
i przesłanie 
do radnych

zbieranie 
danych od 
jednostek

“składanie” 
raportu

debata

luty marzec maj czerwiec



pisany niezrozumiałym językiem

nieprzeszukiwalny, niedostępny

propagandowa laurka

ukryty gdzieś na BIPie

nie dla mieszkańca, tylko dla instytucji

bez wykresów i wizualizacji danych

zbyt długi



pisany niezrozumiałym językiem

nieprzeszukiwalny, niedostępny

propagandowa laurka

ukryty gdzieś na BIPie

nie dla mieszkańca, tylko dla instytucji

bez wykresów i wizualizacji danych

zbyt długi

po redakcji językowej, spójny, ze słowniczkiem

z hiperłączami, spisem treści

promowany w mediach, widoczny

spełnia potrzeby mieszkańców

zwięzły lub dwie wersje

mówi też o wyzwaniach

infografiki, zdjęcia



Proces pracy

publikacja 
i przesłanie 
do radnych

zbieranie 
danych od 
jednostek

“składanie” 
raportu

debata

luty marzec maj czerwiec



Proces pracy

publikacja 
i przesłanie 
do radnych

zbieranie 
danych od 
jednostek

“składanie” 
raportu

debata

luty marzec maj czerwiec

diagnoza 
potrzeb 

wspólne 
wypraco
wanie 
założeń

społeczny 
odsłuch 
raportu

rzetelne 
informowanie 
i promowanie

włączająca 
debata i 
wysłuchania 
po



Narzędzia 

By Vectors Market

narada obywatelska, 
komórki planujące

warsztaty z mieszkańcami

ankieta

dobra kampania informacyjna



Dobra praktyka
Pawonków, Izabelin



Dobra praktyka
Świdwin, Piastów



Dobre praktyki...
1. Spotkania z radnymi (Ustka, 

Pawonków). 
2. Krótkie sondy (Iława, Miłomłyn). 
3. Wielostopniowe konsultacje 

(Wołomin).
4.  Ankiety (Nowiny, Zgierz). 
5. Spotkanie z lokalnymi 

liderami/kami (Iława). 
6. Transmitowany live na FB 

(Sędziejowice)



Raport o stanie gminy - jak 
odnaleźć w nim miejsce dla 

mieszkańców/ek?



Dziękujemy!

m.wojcieszak@poledialogu.org.pl

8. Forum Praktyków Partycypacji realizowane jest z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego z Funduszy EOG.


