
 

 

 

                                                                                

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

"RAPORT O STANIE GMINY - KOLEJNY 

OBOWIĄZEK CZY NARZĘDZIE DLA 

MIESZKAŃCÓW I WŁADZ?" 

OPIS PROJEKTU 

 

Projekt "Raport o stanie gminy - kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?" 

to pilotaż skierowany do 10 gmin zaproszonych do projektu. Jego celem jest pomoc gminom 

w efektywniejszym wykorzystaniu corocznego raportu do zainicjowania wspólnej dyskusji 

mieszkańców, radnych i władz na temat stanu gminy.  

 

Realizatorami projektu są: Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz Fundacja Pole Dialogu 

(dalej: Realizatorzy). 

 

W projekcie uczestniczą cztery gminy, które zgłosiły swój udział na etapie tworzenia jego 

założeń  (dalej: gminy partnerskie): 

 Gmina Sędziejowice; 

 Gmina Pawonków; 

 Miasto Iława; 

 Miasto Piastów. 

 

Realizatorzy planują, że w projekcie pilotażowym weźmie udział 10 gmin – 4 gminy 

partnerskie i 6 wybranych w otwartym naborze.  
 

PRZEBIEG PROJEKTU I HARMONOGRAM  

 

W ramach projektu odbędą się webinaria, szkolenia stacjonarne dla przedstawicieli gmin 

oraz spotkania w gminach.   



 

 

 

 

WEBINARIA 

Na webinaria dotyczące raportu o stanie gminy zaproszeni zostaną radni. Webinaria będą 

dotyczyły przepisów regulujących raport, roli raportu o stanie gminy, istniejących 

doświadczeń i możliwości, jakie daje raport w kontekście dyskusji o stanie gminy. Obecność 

radnych na webinariach nie jest warunkiem uczestniczenia gminy w projekcie. 

 

SZKOLENIA STACJONARNE 

Pierwsze szkolenie stacjonarne odbędzie się 3 – 4 grudnia 2020 roku. Na spotkania 

stacjonarne z każdej gminy do udziału w projekcie zaproszony zostanie 

wójt/burmistrz/prezydent (obecność obowiązkowa) oraz osoba przez niego wskazana. 

Gminy pilotażowe będą warsztatowo wypracowywać rozwiązania, dlatego spotkanie będzie 

miało charakter wspólnej pracy nad możliwymi modelami organizowania pracy wokół 

raportu w każdej z gmin i dzielenia się doświadczeniem. 

 

Drugie szkolenie odbędzie się w marcu lub kwietniu w Warszawie (termin do ustalenia z 

gminami zaproszonymi do projektu) i będzie skierowane do osób odpowiedzialnych za 

przygotowanie raportu o stanie gmin (dwie osoby z każdej gminy biorącej udział w 

projekcie).  Szkolenie będzie dotyczyło umiejętności technicznych związanych z 

przedstawianiem informacji w raporcie i organizowania debaty o stanie gminy. 

 

SPOTKANIA W GMINACH 

Realizatorzy planują także wizyty w gminach i organizowanie spotkań z mieszkańcami, 

radnymi i pracownikami urzędu. 

 

HARMONOGRAM 

do 29.10.2020 – rekrutacja gmin uczestniczących w projekcie. 

 

5.11.2020 – opublikowanie listy gmin zaproszonych do projektu. 

 

3-4.12.2020 – spotkanie wprowadzające do projektu w Warszawie lub okolicy.  

Spotkanie z jednym noclegiem, czwartek: w godzinach 11.00 – 19.00 i piątek w godzinach 

9.00 – 15.00. 

 

4.12.2020 – 12.02.2021 - praca indywidualna z gminami: 

 wizyty zapoznawcze w gminach; 



 

 

 

 spotkania z radnymi online i/lub w gminie - spotkanie dla każdej gminy osobno. 

Rozmowa z radnymi o raportach oraz czynnikach ułatwiających udział mieszkańców w 

debacie, ew. połączone ze szkoleniem poszerzającym wiedzę, np. z zakresu prawnego; 

 spotkania dla mieszkańców prowadzone różnymi metodami dobranymi przez 

facylitatorów (np. otwarte spotkania moderowane, narada obywatelska, warsztaty 

przyszłościowe), podczas których zbierane są oczekiwania mieszkańców i mieszkanek 

co do zawartości raportu. 

 

4-5.03.2021 lub początek kwietnia 2021 roku (zależnie od dostępności przedstawicieli 

zrekrutowanych gmin) – drugie spotkanie w Warszawie lub okolicy. Na spotkanie 

zaproszone zostaną po 2 osoby z każdej gminy. Spotkanie z jednym noclegiem.  

 

Od drugiego spotkania w Warszawie – ciąg dalszy indywidualnej pracy z gminami: 

konsultacje z mentorami. Każda z gmin ma swojego mentora/mentorkę, którzy wspierają 

gminę w procesie tworzenia raportu oraz przygotowywania debaty; praca nad 

przygotowaniem raportów w poszczególnych gminach; przygotowywanie debaty i 

rozpowszechnianie informacji o możliwości przedstawienia uwag do raportu. 

 

5-6.2021 – debaty nad raportami w poszczególnych gminach. 

 

9.2021 – ewaluacja projektu. Konferencja podsumowująca zorganizowana w Warszawie lub 

którejś z gmin zaproszonych do projektu.  

ZOBOWIĄZANIA REALIZATORÓW PROJEKTU 

 

Realizatorzy odpowiadają za wsparcie edukacyjne i facylitacyjne gmin. W ramach 

oferowanej pomocy zobowiązują się do: 

 pokrycia kosztów wynagrodzenia osób szkolących oraz zakwaterowania i wyżywienia 

osób zaproszonych na szkolenia poszerzające wiedzę i umiejętności; 

 pokrycia kosztów organizacyjnych konferencji podsumowującej projekt 

(wynagrodzenia ekspertów i ekspertek, koszty cateringu oraz ewentualnych kosztów 

zakwaterowania); 

 zapewnienia wsparcia mentora/mentorki w trakcie trwania projektu, który 

odpowiada za rozwijanie potencjału osób odpowiedzialnych za raport w zakresie 

przygotowania włączającego procesu;  

 pomocy przy zaplanowaniu spotkań dla mieszkańców oraz profesjonalnej facylitacji 

spotkania; 

 pokrycia kosztów webinariów merytorycznych dla osób uczestniczących w projekcie; 



 

 

 

 przesłania informacji prasowej na temat projektu do mediów o lokalnym i 

ogólnopolskim zasięgu. 

 

ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (GMIN)  

 

Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 

 delegowania właściwych osób do uczestnictwa w spotkaniach/szkoleniach 

organizowanych przez Realizatorów (terminy spotkań podane w harmonogramie); 

 zaangażowania w prace związane z przygotowaniem raportu o stanie gminy oraz 

angażowania mieszkańców; 

 udostępnienia sali na spotkania z mieszkańcami oraz radnymi w swojej gminie oraz 

wsparcia organizacyjnego i promocyjnego Realizatorów projektu; 

 informowania o projekcie na terenie swojej gminy; 

 pokrycia kosztów dojazdów swoich przedstawicieli na spotkania/szkolenia wyjazdowe 

oraz konferencję podsumowującą projekt; 

 

Realizatorzy projektu mogą zdecydować o wykluczeniu uczestniczki/ka z projektu w 

przypadku niewywiązywania się z zasad ujętych w tym Regulaminie.  

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 

Aby zgłosić się do projektu, przedstawiciel lub przedstawicielka gminy winien/winna 

wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny pod adresem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4kpsRK4E2FwJ7LcgjWFAe1AA9dz5-

IWooZTnH5nf5X85rVw/viewform 

 

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są przez Realizatorów do 29 października 2020 roku, 

do północy.  

 

Poza formalną koniecznością zaakceptowania Regulaminu i wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z rekrutacją do projektu, kryteriami 

przyjmowania gmin do udziału w projekcie będą m.in.: 

 motywacja do udziału w projekcie; 

 dotychczasowe działania związane z informowaniem o raporcie o stanie gminy; 

 gotowość na włączenie w przygotowanie raportu o stanie gminy mieszkańców, 

radnych, organizacji społecznych; 



 

 

 

 podejmowanie przez gminę decyzji niestojących w sprzeczności z zasadami 

praworządności i równego traktowania. 

 

Wyboru dokona komisja rekrutacyjna składająca się z osób zaangażowanych w 

przygotowywanie i koordynację działania: 

 

 Koordynatorka projektu – Agnieszka Podgórska; 

 Prezes Zarządu Fundacji Pole Dialogu – Mateusz Wojcieszak; 

 Prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska - Szymon Osowski; 

 Dyrektorka Programowa w Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska – Katarzyna Batko-

Tołuć. 

 

Komisja rekrutacyjna będzie w pierwszej kolejności oceniała treść zgłoszeń z formularza 

internetowego. Wątpliwości będą wyjaśniane w indywidualnych rozmowach telefonicznych, 

które mogą być przeprowadzone z niektórymi przedstawicielami gmin zgłaszającymi chęć 

uczestnictwa w projekcie.  

 

Komisja będzie obradować w dniach 29 października – 4 listopada 2020 r. i ogłosi wyniki 

rekrutacji najpóźniej do dnia 5 listopada 2020 r. na stronie internetowej 

www.siecobywatelska.pl. 

 

Każda z gmin, która zgłosiła się do uczestnictwa w projekcie, otrzyma wiadomość e-mail  

z informacją o wynikach rekrutacji. 

 

Gminy, które otrzymają mailowo informację o zakwalifikowaniu do udziału, są zobowiązane 

do 9 listopada 2020 r. potwierdzić gotowość uczestnictwa w projekcie poprzez wysłanie 

skanu Regulaminu podpisanego przez wójta/burmistrza/prezydenta. 

 

Potwierdzenie należy wysłać na adres agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl. Jeśli do 

9 listopada 2020 r. realizator nie otrzyma takiego potwierdzenia, uzna, że gmina nie jest 

zainteresowana uczestnictwem w projekcie i jej miejsce zajmie pierwsza gmina z listy 

rezerwowej (w przypadku, gdy lista rezerwowa zostanie stworzona). 

SPECJALNE POTRZEBY 

 

Realizator dokłada starań, żeby w projekcie mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja 

życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z 

niepełnosprawnością, osoby opiekujące się dziećmi. Po przyjęciu do projektu będziemy 



 

 

 

zwracać się do przyjętych osób z pytaniem o konieczność zapewnienia opieki lub dodatkowe 

wsparcie. 

FINANSOWANIE PROJEKTU 

 

Projekt "Raport o stanie gminy - kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz?" 

jest współfinansowany przez Fundację Instytut Społeczeństwa Otwartego (Open Society 

Institute) we współpracy z OSIFE działającym w ramach Fundacji Społeczeństwa Otwartego 

https://www.opensocietyfoundations.org/  

 

Materiały dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej: 

www.siecobywatelska.pl/raportostaniegminy 

 

Kontakt 

Informacji na temat projektu udziela Agnieszka Podgórska z Sieci Obywatelskiej Watchdog 

Polska 

e-mail: agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl; tel. 607 859 482 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej 

www.siecobywatelska.pl/raportostaniegminy. Realizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

zmiany Regulaminu, jeśli będzie taka konieczność. Zaktualizowany Regulamin publikowany 

jest niezwłocznie na ww. stronie internetowej oraz przesyłany jest do wglądu gminom 

uczestniczącym w projekcie. 

 

Klauzula dotycząca administrowania danymi osobowymi znajduje się na stronie: 

https://drive.google.com/file/d/1KxUZrg-ruUPY4zumFPw2eJI0w0UkQucy/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 


