OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Innowacyjny Proces Wyborów Samorządowych Szczebla Gminnego

nazwa gminy/powiatu

Urząd Gminy Nowosolna

dokładny adres

ul. Rynek Nowosolna 1

województwo

łódzkie

telefon

(42) 648-41-08

adres strony internetowej

www.nowosolna.gminarp.pl

faks

(42) 648-41-19

adres e-mail

urzad@nowosolna.gminarp.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;
wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;

rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;
oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;
formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;
działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne,
działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;
decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;
inne……………………………………………………………………………………….
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3. Przedmiot działalności
Innowacyjny Proces Wyborów Samorządowych Szczebla Gminnego ma na celu wprowadzenie
aktywności wśród obywateli, w procesie wyłaniania władz lokalnych, to jest wyłonienia Rady
Gminy i Wójta Gminy.
Proponowana innowacyjność procesu wyborczego polegać ma na odwróceniu obecnego stanu
rzeczy. Bierność obywatela zastępuje się aktywnością obywatela. Wyborcy stają się aktywnymi
obywatelami, którzy współuczestniczą, współdecydują oraz są współtwórcami definiowania
potrzeb lokalnej społeczności oraz realizowania ich poprzez wyłonionych z pośród siebie
lokalnych liderów w postaci Radnych Gminy i Wójta Gminy. Takie działanie sprzyja tworzeniu
społeczeństwa obywatelskiego, co jest nadrzędnym celem tego innowacyjnego procesu.
4. Opis działań

Spotkania informacyjne z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich, przedstawiające
procedurę wyborczą na podstawie kodeksu wyborczego.
Wójt Gminy na spotkaniu z mieszkańcami przedstawia informację o unormowaniach zawartych w
Kodeksie wyborczym. Przedstawia zadania, jakie ciążą na samorządzie – realizacja zadań
ustawowych, funkcjonowanie administracji. Informuje o roli Rady Gminy w procesie realizacji
zadań własnych Gminy i polityce lokalnej dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.

Wyłonienie lokalnych
samorządowych.

liderów

promujących

innowacyjny

proces

wyborów

Mieszkańcy, chcący wziąć aktywny udział w działaniach samorządowych i mieć wpływ na
podejmowane decyzje przez Wójta i Radę Gminy wyłaniają spośród siebie lokalnego lidera. Lider
promuje Innowacyjny Proces Wyborów Samorządowych, zachęca mieszkańców (sąsiadów) do
aktywności obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Spotkania z mieszkańcami (w danym okręgu wyborczym) formułujące potrzeby
społeczności lokalnej, jako program wyborczy.
Na spotkaniu z mieszkańcami są przedstawiane potrzeby społeczności lokalnej (wsi, okręgu
wyborczego) i na ich podstawie formułowany jest program wyborczy.

Wyłonienie kandydata na Radnego podejmującego się realizacji programu wyborczego
(adekwatne działania są podejmowane we wszystkich okręgach wyborczych).
Mieszkańcy spośród swego grona wybierają kandydata na radnego, który poprzez swą wiedzę,
doświadczenie i umiejętności pracy wspólnej, zobowiąże się do realizacji wypracowanego
programu (zadań).
Osoba wyrażająca zgodę na kandydowanie musi liczyć się z codzienną oceną przez aktywnych
wyborców. Musi zapewnić sobie ciągłe wsparcie wyborców w działaniu dla dobra wspólnego.
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Spotkania liderów ze wszystkich okręgów wyborczych i tworzenie Komitetu Wyborczego,
formułowanie programu wyborczego dla całej gminy.
Kandydat na Radnego z danego okręgu wyborczego musi spotkać się i przedyskutować swój
program z innym kandydatem na radnego z innego okręgu, który posiada swój odrębny program.
Takie spotkanie będzie liczyło 15 kandydatów, którzy będą mieli różne programy. Kandydaci na
radnych w ramach wyłonionego komitetu na spotkaniu przy udziale swoich przedstawicieli (kilku
wyborców) z okręgu muszą opracować program dla całej gminy na daną kadencję.
Po zapewne trudnych dyskusjach uzgodniony program staje się programem wyborczym na
kadencję, zgłoszony przez wybrany, zorganizowany Lokalny Obywatelski Komitet Wyborczy
Wyborców – LOKWW.

Wskazanie kandydata na Wójta.
Kandydaci na radnych na wspólnym spotkaniu ustalają, jakim kryteriom ma odpowiadać ich
kandydat na Wójta. Zapewne będą proponować takie cechy, jak: doświadczenie, wiedzę,
umiejętność pracy w grupie oraz inne potrzebne do realizacji celów wspólnych.
Mogą to być kandydaci po przesłuchaniu publicznym przed aktywnymi wyborcami całej gminy.
Po wysłuchaniu kandydatów LOKWW wskazuje swojego kandydata (najlepszego do realizacji ich
programu wyborczego) na Kandydata na Wójta. Aktywni wyborcy w dniu wyborów wybierają
swoich Radnych i swojego Wójta oraz pomagają w realizacji swojego programu podczas trwania
kadencji.
5. Uzyskane efekty
Zwiększenie aktywności społeczności lokalnej.
Zwiększenie możliwości wpływu na politykę lokalną wyłonionych liderów.
Aktywni wyborcy wybierają swoich radnych i swojego Wójta.
Aktywni wyborcy wraz z wybranymi Radnymi i Wójtem realizują program podczas trwania
kadencji.
Realizacja zgłoszonych potrzeb na pierwotnych zebraniach wiejskich (realizacja programu
wyborczego).
Kontrola nad podziałem dochodów gminy (tworzenie budżetu).
Aktywny obywatel ma możliwość bieżącej oceny realizacji programu wyborczego
Stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, rozumiejącego potrzebę aktywności obywatelskiej
w działaniu dla dobra wspólnego i zrównoważonego rozwoju „naszej małej lokalnej ojczyzny”.
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6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Brak nakładów.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Brak inicjatywy oddolnej.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Czynna współpraca z Radami Sołeckimi, Osiedlowymi, Liderami organizacji pozarządowych.
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