INSTRUKCJA DO KWESTIONARIUSZA
Szanowna Pani! Szanowny Panie!
Kwestionariusz doświadczenia i poglądów adresowany jest do kandydatów w wyborach do samorządu
terytorialnego. Zebrane za jego pomocą informacje zostaną opublikowane na stronach obywatelskiego serwisu
mamprawowiedziec.pl. Projekt jest neutralny politycznie, nie faworyzuje żadnego kandydata, a każdy startujący w
wyborach ma taką samą szansę i przestrzeń na zaprezentowanie się w serwisie.
Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczą biografii, motywów kandydowania, oceny poprzedniej kadencji oraz
poglądów i pomysłów na temat rozwoju gminy w kilku sferach: przestrzeni publicznej, zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, potencjału rozwojowego, wspólnoty samorządowej, wizerunku i promocji, zagadnień prawnych i
ustrojowych, diagnozy problemów oraz priorytetów w działaniach władz. Znajduje się w nim także miejsce na wskazanie
obszarów, którymi kandydaci chcieliby się zajmować, pełniąc funkcję publiczną oraz na złożenie deklaracji wyborczych.
Odpowiedzi udzielone przez kandydatów są zapisywane w bazie danych, a następnie wyświetlane w serwisie.
Instrukcja:
• W każdej chwili można przerwać wypełnianie kwestionariusza i zapisać odpowiedzi. W tym celu należy użyć
przycisk „Dokończ później” (na dole każdej strony) i wykonać kolejne polecenia. Na podany adres e-mail
zostanie wysłany link do kwestionariusza, by można było dokończyć jego wypełnianie.
• Nie należy przerywać wypełniania kwestionariusza na dłuższą chwilę bez użycia przycisku „Dokończ później”,
gdyż może to spowodować utratę niezapisanych odpowiedzi.
• W trakcie wypełniania kwestionariusza można poruszać się po wszystkich stronach przy użyciu przycisków
„Dalej” oraz „Wstecz”.
• Po wypełnieniu kwestionariusza należy zapisać wszystkie odpowiedzi przy użyciu przycisku „Wyślij” (na dole
ostatniej strony kwestionariusza). Odpowiedzi zostaną wówczas zapisane w systemie.
• Po wysłaniu kwestionariusza istnieje możliwość wydrukowania odpowiedzi. Należy w tym celu użyć polecenia
„Wydrukuj odpowiedzi” (znajduje się w treści końcowego komunikatu).
Jakiekolwiek problemy związane z obsługą kwestionariusza prosimy zgłaszać na adres pomoc@art61.pl.
Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza doświadczenia i poglądów kandydatów w wyborach do samorządu.
W imieniu Stowarzyszenia 61
Róża Rzeplińska
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
Fotografia (wysyłana pocztą e-mail)
Imię

Drugie imię

Nazwisko
Data urodzenia

Miejsce urodzenia
podstawowe



gimnazjalne



zasadnicze zawodowe



średnie



wyższe licencjackie/ inżynierskie



wyższe magisterskie



Wykształcenie*

Dodatkowe informacje o wykształceniu
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(Na przykład: nazwa szkoły, kierunek wykształcenia,
specjalizacja, stopnie naukowe, etc.)
Zawód:
II. DANE KONTAKTOWE
E-mail 1- podstawowy
E-mail 2 - alternatywny
Strona internetowa
kandydatki/ kandydata

Ewentualne inne
elektroniczne formy
kontaktu z wyborcami
(Prosimy wpisać adres profilu
w serwisach
społecznościowych lub
numeru/ loginu w przypadku
komunikatorów.)

http://
Nasza klasa

http://

Facebook

http://

Goldenline

http://

Twitter

http://

Gadu-Gadu

numer

Skype

login

Inne
e-mail
Kontakt z komitetem
wyborczym

telefon
inne

III. DOŚWIADCZENIE

1. Aktywność zawodowa
(Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności zawodowej.)

2. Aktywność społeczna i polityczna
(Prosimy o opisanie Pani/Pana dotychczasowej aktywności społecznej i politycznej - działalności w organizacjach
pozarządowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).

3. Czy pełniła Pani/ pełnił Pan wymienione niżej funkcje publiczne?
(Prosimy o zaznaczenie wszystkich pełnionych funkcji.)
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta



B. Radny rady gminy



C. Radny rady powiatu



D. Radny sejmiku wojewódzkiego



E. Urzędnik administracji samorządowej



F. Członek zarządu gminy/ powiatu/ województwa
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G. Poseł na Sejm RP



H. Senator RP



I. Poseł do Parlamentu Europejskiego



J. Inne (jakie?) ………………………………………………………



4. Zainteresowania/ hobby

IV. MOTYWACJA I OBSZARY ZAINTERESOWANIA

5. Dlaczego kandyduje Pani/ Pan w wyborach samorządowych?

6. Jakie działania zamierza Pani/ Pan podjąć na rzecz mieszkańców gminy?

7. Pełniąc funkcję radnego będzie Pani podejmowała/ będzie Pan podejmował decyzje we wszystkich sprawach
dotyczących wspólnoty lokalnej. Prosimy o określenie, które z poniżej wymienionych obszarów będą dla Pani/
Pana szczególnie ważne podczas pełnienia funkcji?
(Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
A. Edukacja



B. Ochrona zdrowia



C. Pomoc społeczna



D. Kultura, biblioteki, ochrona zabytków



E. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka



F. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie



G. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury



H. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe



I. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami



J. Transport



K. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków



L. Inne (jakie?) ……………………………………………………



M. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

V. OCENA DZIAŁAŃ WŁADZ SAMORZĄDOWYCH MIJAJĄCEJ KADENCJI

8.Jakie są według Pani/ Pana sukcesy władz samorządowych mijającej kadencji?
3

(Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)

9. Jakie są według Pani/ Pana niepowodzenia władz samorządowych mijającej kadencji?
(Prosimy o ocenę władz jednostki samorządowej, do której Pani/ Pan kandyduje.)

VI. POGLĄDY W KLUCZOWYCH DLA GMINY KWESTIACH
POTENCJAŁ ROZWOJOWY GMINY

10. Jakie są największe atuty Pani/ Pana gminy?

11. Jak wskazane przez Panią/ Pana atuty należy wykorzystać dla rozwoju gminy?

12. W czym Pani/ Pana gmina może być konkurencyjna w stosunku do sąsiednich gmin?

DIAGNOZA PROBLEMÓW I PRIORYTETY W DZIAŁANIACH WŁADZ GMINY

13. Prosimy o wskazanie trzech najważniejszych Pani/ Pana zdaniem problemów gminy.

14. Co w ciągu najbliższych czterech lat, Pani/ Pana zdaniem, może stanowić główne zagrożenie dla Pani/ Pana
gminy?
(Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
A. Bezrobocie



B. Przestępczość



C. Korupcja



D. Klęski żywiołowe



E. Zagęszczenie ruchu drogowego



F. Migracje ludności



G. Zanieczyszczenie środowiska/ katastrofa ekologiczna



H. Brak środków finansowych na realizację zadań statutowych



I. Trudności w pozyskaniu inwestorów



J. Brak planów zagospodarowania przestrzennego i chaotyczna zabudowa gruntów



K. Konflikty polityczne we władzach
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L. Zmniejszanie się terenów zielonych



M. Brak przestrzeni publicznej, z której wspólnie mogą korzystać mieszkańcy



N. Inne (jakie?)………………………………………………………………………



O. Nie dostrzegam takich zagrożeń



P. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



15. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana zagrożeń prosimy wybrać jedno najważniejsze i opisać, w jaki
sposób można mu zapobiegać?

16. Czy wśród wymienionych niżej grup znajduje Pani/ Pan te, które mogą być szczególnie zagrożone
wykluczeniem społecznym w Pani/ Pana gminie?
(Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
A. Osoby starsze



B. Dzieci, młodzież



C. Imigranci



D. Bezrobotni



E. Rodziny żyjące poniżej minimum socjalnego



F. Ofiary klęsk żywiołowych



G. Osoby niepełnosprawne



H. Inne (jakie?) ……………………………………………………



17. Spośród wskazanych przez Panią/ Pana grup prosimy wybrać jedną i opisać: w jaki sposób można
zapobiegać wykluczeniu wybranej grupy?

18. Jaki główny cel chce Pani/ Pan postawić dla gminy na najbliższe 4 lata?

19. Prosimy wskazać maks. 3 sprawy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają pilnego załatwienia w gminie.

WIZERUNEK I PROMOCJA GMINY

20. Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana gminę.

21. Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?

22. Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?
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23. Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji gminy?

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

24. Co zmieniłaby Pani/ zmieniłby Pan w przestrzeni publicznej w gminie?

25. Jakie zapisy warto Pani/ Pana zdaniem umieścić w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w
Pani/Pana gminie?
W celu zapewnienia ładu przestrzennego na terenie gminy, Rada Gminy uchwala Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Dokument ten określa sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów i dopuszczalny rodzaj
zabudowy. Plan jest podstawą do wydania przez urząd gminy pozwolenia na budowę. Posiadanie przez gminę
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie jest obowiązkowe, ale jego uchwalenie znacznie ułatwia
prowadzenie inwestycji i umożliwia planowy rozwój gminy oraz wpływa na estetykę miejscowości.

26.Czy według Pani/ Pana na terenie gminy są miejsca które powinny zostać poddane rewitalizacji?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
Na terenie gminy mogą znajdować się obszary (np. poprzemysłowe, leśne, mieszkalne), które na skutek
zdegradowania są wyłączone z użytkowania przez mieszkańców. Władze gminy mogą podjąć działania mające na
celu ich rewitalizację. Rewitalizacja może obejmować remonty budynków, poprawę stanu infrastruktury i tworzenie
terenów zielonych, stwarzanie przestrzeni do prowadzenia np. działalności biznesowej, przemysłowej, kulturalnej czy
edukacyjnej, budowę obiektów małej architektury (np. ławki, latarnie, altanki) itp., tak by dany obszar był bardziej
przyjazny dla mieszkańców.
A. Tak



B. Nie



C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



A1. Jeśli wybrano „Tak”: prosimy wskazać te miejsca i opisać, dlaczego i w jaki sposób należy je
rewitalizować.

27. Jaka inwestycja powinna Pani/ Pana zdaniem zostać zrealizowana w przestrzeni publicznej w nadchodzącej
kadencji władz gminy? Prosimy o jej krótkie opisanie.

28.Niektórzy mieszkańcy gminy – osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby poruszające się z wózkami dla dzieci, osoby
głuchonieme lub niedowidzące – mają szczególne potrzeby w zakresie korzystania z przestrzeni publicznej. W tym
kontekście, modernizację których elementów przestrzeni publicznej w gminie uważa Pani/ Pan za zadanie
ważne do zrealizowania w nadchodzącej kadencji?
bardzo ważne,
będę nad tym pracować

ważne, ale nie
priorytetowe

A. Miejsca użyteczności publicznej





B. Przejścia dla pieszych, przejścia podziemne, dojścia do torowisk
oraz kładek





C. Sygnalizacja na przejściach dla pieszych
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D. Obsługa komunikacji przez pojazdy niskopodłogowe





E. Oznakowanie budynków użyteczności publicznej oraz miejsc
publicznych





F. Inne (Poniżej prosimy podać jakie)





Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

POTRZEBY MIESZKAŃCÓW

29.Czy Pani/ Pana zdaniem organizacja transportu na terenie gminy zapewnia mieszkańcom dogodne warunki
podróżowania?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
A. Raczej dogodne



B. Raczej niedogodne



C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



B1. Jeśli wybrano „Raczej niedogodne”: co Pani/ Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość
transportu publicznego w gminie?

Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

30.Jak ocenia Pani/ Pan sposób organizacji komunikacji zbiorowej pomiędzy gminą a sąsiednimi gminami oraz
kluczowymi miastami powiatu i województwa?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
A. Raczej pozytywnie



B. Raczej negatywnie



C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



B1. Jeśli wybrano „Raczej negatywnie”: co Pani/ Pana zdaniem należałoby zmienić, aby poprawić jakość
komunikacji zbiorowej pomiędzy gminą a sąsiednimi gminami oraz kluczowymi miastami powiatu i
województwa?

Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

31.Czy Pani/ Pana zdaniem gmina jest dobrze przygotowana do ochrony mieszkańców przed skutkami klęsk
żywiołowych?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
A. Raczej tak



B. Raczej nie



C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
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B1. Jeśli wybrano „Raczej nie”: co, według Pani/Pana należałoby zmienić w dziedzinie zarządzania
kryzysowego w celu ochrony mieszkańców gminy przed skutkami klęsk żywiołowych?

Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

32. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej działań związanych z zapewnieniem mieszkańcom
bezpieczeństwa w Pani/ Pana gminie.

A. Opracowanie gminnego systemu zarządzania
kryzysowego
B. Udostępnianie mieszkańcom informacji o
postępowaniu w przypadku zagrożeń
C. Zakup specjalistycznego sprzętu dla straży
pożarnej
D. Modernizacja/ budowa wałów
przeciwpowodziowych
E. Inne (poniżej prosimy podać jakie)

bardzo ważne

ważne

mało ważne

nieważne

trudno
powiedzieć



















































Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

33. Prosimy ocenić ważność wymienionych niżej elementów dbania o bezpieczeństwo drogowe w Pani/ Pana
gminie.
bardzo ważne

ważne

mało ważne

nie ważne

trudno
powiedzieć

A. Specjalistyczny sprzęt dla policji











B. Fotoradary, wysepki ograniczające prędkość,
sygnalizacja świetlna











C. Przejścia i kładki dla pieszych











D. Przejazdy kolejowe z zaporami











E. Modernizacja chodników











F. Odśnieżanie dróg, ulic, dachów budynków oraz
chodników będących w zarządzie gminy











G. Inne (poniżej prosimy podać jakie)











Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

34.Poniżej przedstawiamy wybrane obszary działania władz gminy. Być może w niektórych z nich brakuje działań, które
uważa Pani/Pan za ważne. Prosimy o wybranie przedstawienie konkretnych działań, które Pani/ Pana zdaniem
powinny być podjęte w wybranych przez Panią/ Pana obszarach (na przykład: edukacja – wybudowanie
przedszkola na Osiedlu „Przyjaźń”).
A. Edukacja
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B. Ochrona zdrowia



C. Pomoc społeczna



D. Kultura



E. Sport i rekreacja, kultura fizyczna, turystyka



F. Drogi publiczne – budowa, remonty i utrzymanie



G. Gospodarka przestrzenna, inwestycje, tworzenie infrastruktury



H. Bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe



I. Ochrona środowiska, gospodarka wodna, gospodarowanie odpadami



J. Transport



K. Rozwój gospodarczy i pozyskiwanie środków



ROZWÓJ WSPÓLNOTY LOKALNEJ

35.W realizacji swoich zadań władze gminy mogą podejmować współpracę ze środowiskami i instytucjami będącymi w
jej otoczeniu np. innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami,
mieszkańcami, gminami zagranicą. Z jakimi środowiskami/ instytucjami Pani/ Pana zdaniem powinny
współpracować władze gminy i w jakim zakresie?

36. Władze gminy mogą przeprowadzać konsultacje w sprawach istotnych dla mieszkańców. Prosimy o wskazanie w
jakich, Pani/ Pana zdaniem, sprawach władze gminy powinny prowadzić konsultacje społeczne?

37.Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji. Czy Pani/
Pana zdaniem dostęp mieszkańców do informacji publicznej w Pani/ Pana gminie jest wystarczający?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)

A.Raczej tak
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B.Raczej nie



C.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



B1. Jeśli wybrano „Raczej nie”: jak Pani/Pana zdaniem należałoby to zmienić?

Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

38.W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości obsługi mieszkańców przez urząd gminy oraz podległe mu
jednostki należy:
(Prosimy o wybranie od jednej do trzech odpowiedzi.)
A. Starannie dobierać i szkolić urzędników oraz stale podnosić ich kwalifikacje



B. Zwiększać liczbę spraw, które można załatwić przez Internet



C. Upraszczać procedury, aby załatwienie spraw trwało jak najkrócej



D. Zwiększać dostępność urzędu poprzez zmiany godzin pracy (np. wydłużenie godzin
pracy)



E. Przygotowywać urzędników gminnych do obsługi mieszkańców w języku migowym



F. Przystosowywać stron internetową urzędu gminy do potrzeb osób niedowidzących



G. Umożliwić osobom niepełnosprawnym załatwienie spraw przez pełnomocnika, przez
Internet lub telefonicznie



H. Umożliwić odczytanie i wypełnienie formularzy urzędowych w alfabecie Braille'a



I. Wprowadzić standard obsługi mieszkańców w języku angielskim oraz innym obcym,
często używanym na danym terenie



J. Prowadzić badania potrzeb i opinii mieszkańców



K. Inne (jakie?) ……………………………………………………



L. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

ZAGADNIENIA PRAWNE I USTROJOWE

39.W jakim sposób powinien być Pani/ Pana zdaniem wybierany wójt/ burmistrz gminy?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
A. Powoływany przez radę gminy



B. Wybierany w wyborach bezpośrednich (tak jak obecnie)



C. Inny (jaki?) ……………………………………………………



D. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
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40.Czy Pani/ Pana zdaniem ustawowe uprawnienia i zadania władz gminy są wystarczające, aby samorząd był
w pełni skuteczny?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
A. Raczej tak



B. Raczej nie



C. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

41.Czy Pani/ Pana zdaniem liczba kadencji wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta powinna być ograniczona
ustawowo?
(Można wybrać tylko jedną z poniższych odpowiedzi.)
A.Tak



B.Nie



C.Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

42.Rada gminy może wnioskować do Rady Ministrów o zmianę granic gminy (np. poprzez wyłączenie lub przyłączenie
innej gminy). Jeśli Pani/ Pana zdaniem w tej kwestii potrzebne są w Pani/ Pana gminie jakieś zmiany, prosimy
je opisać.

BUDŻET I FINANSE

43. Poniżej przedstawiono główne kategorie działów klasyfikacji budżetowej w samorządzie. Z poniższej listy prosimy
wybrać 3 działy, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego finansowania w nadchodzącej kadencji.
A. Rolnictwo i leśnictwo



B. Drogi, transport, łączność



C. Sport, rekreacja i turystyka



D. Gospodarka mieszkaniowa



E. Wydatki na administrację publiczną i promocję



F. Bezpieczeństwo publiczne



G. Oświata i wychowanie



H. Ochrona zdrowia



I. Pomoc społeczna
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J. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



K. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



L. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

44. Poniżej wymienione są niektóre sposoby zwiększania dochodów własnych gminy. Które z poniżej wymienionych
sposobów powinny być Pani/ Pana zdaniem wykorzystane w nadchodzącej kadencji?
(Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź.)
A. Zwiększanie opłat czynszowych w lokalach komunalnych należących do gminy



B. Zabieganie o dotacje udzielane przez podmioty zewnętrzne



C. Dodatkowe opodatkowanie mieszkańców



D. Zwiększanie podatków i wpłat ustawowo należnych gminie



G. Inny (jaki?) ……………………………………………………………



E. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie



Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.

45. W celu realizacji kluczowych inwestycji rada gminy może uchwalać tzw. Wieloletni Program Inwestycyjny. Jakie
nowe inwestycje mogłyby być przedmiotem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w Pani/ Pana gminie?

46. Samorząd gminy może starać się o dotacje celowe m.in. z funduszy Unii Europejskiej. Na realizację jakich,
kluczowych dla rozwoju Pani/ Pana gminy inwestycji, należy Pani/ Pana zdaniem pozyskiwać środki unijne?

VII. DEKLARACJE WYBORCZE

47. Prosimy o sformułowanie maksymalnie 5 deklaracji, które składa Pani/ Pan wyborcom w swojej kampanii.

48. W jaki sposób zamierza Pani/ Pan utrzymywać kontakt z wyborcami i informować obywateli o swojej
działalności na rzecz gminy?

OCENA STANU GMINY NA PODSTAWIE DANYCH STATYSTYCZNYCH
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49. W serwisie mojapolis.pl znajdują się dane statystyczne dotyczące miejscowości i społeczności lokalnych.
Zachęcamy do odnalezienia miejscowości/ okręgu kandydowania na http://www.mojapolis.pl i
skomentowania podanych danych w kontekście działań ustępujących władz.

KOMUNIKAT
Dziękujemy!
Kwestionariusz został zapisany w systemie. Odpowiedzi zostaną opublikowane w serwisie Mam prawo wiedzieć, w
indywidualnym profilu kandydata. Aby znaleźć swój profil, należy skorzystać z wyszukiwarki kandydatów, która znajduje
się na stronie www.mamprawowiedziec.pl/samorzad2010. Będąc w profilu można skopiować adres strony i umieszczać
go w dostępnych miejscach w Internecie w celu upowszechnienia odpowiedzi w czasie kampanii wyborczej oraz po jej
zakończeniu.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z administratorem: pomoc@art61.pl.

Zespół serwisu Mam prawo wiedzieć
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