OPIS DOBREJ PRAKTYKI
1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Blog społecznościowy (kolektywny) – Lepsze Jutro Gminy Ryglice

nazwa podmiotu

Lepsze Jutro Gminy Ryglice

dokładny adres

33-160 Ryglice, ul. Pszenna 16

gmina

Ryglice

powiat

Tarnów

województwo

Małopolska

telefon

506353380

adres strony
internetowej

www.lepszejutroryglic.pl , http://lepszeryglice.cba.pl/

faks

brak

adres e-mail

lepszejutroryglic@onet.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby
3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza

 działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej


działalność na rzecz podniesienia warunków życia



działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Prowadzenie bloga społecznościowego Lepsze Ryglice. Społeczna kontrola oraz przy okazji
promocja pracy lokalnego samorządu. Zaktywizowanie mieszkańców pod kątem korzystania
z Internetu jako narzędzia kontroli poczynań władzy, jako skutecznego oddziaływania na
decyzje samorządu oraz skutecznego opiniowania pracy samorządu i wymiany informacji.
Generalnie skutecznego i akceptowalnego przez lokalną władzę oraz społeczeństwo
komunikowania się poprzez sieć suweren - przedstawiciele suwerena i odwrotnie.
5. Opis działań
Po wyborach samorządowych w 2010 r., w których brałem czynny udział, zrodził się pomysł,
aby nagrywać sesje rady i nagrania umieszczać na swojej stronie http://lepszejutroryglic.pl/
Sugerowałem również, aby to urząd nagrywał i umieszczał nagrania na stronie urzędu.
Lokalne władze nie były zainteresowane takim pomysłem. Mniej więcej w tym samym czasie,
tj. na początku 2011 r. mój znajomy założył bloga http://lepszeryglice.cba.pl/ i bardzo
chętnie podjął temat nagrywania sesji, a nagrania umieszczał na blogu. Działalność jego
spotkała się ze sprzeciwem lokalnych władz. Stał się, staliśmy się trochę niewygodni dla
władz gminy. Nie zważając na zły klimat systematycznie jeździł, jeździliśmy na sesję rady
nagrywać obrady. W kwietniu lub w maju 2011 r. kolega podjął kolejny krok na drodze
demokratyzacji życia publicznego w naszej gminie, tj. zaczął nagrywać zebrania sołeckie. No
tutaj jakby miarka się przebrała. Akcje z Policją, spory kamerzysty z organizatorami zebrań.
Trzeba tutaj koniecznie wspomnieć, że wielka determinacja, ale i odwaga autora bloga jest nie
do przecenienia w dalszym rozwoju i bloga, i postrzegania tej formy demokratyzacji naszego
lokalnego społeczeństwa.
Od listopada 2011 r. nagrania sesji realizowane są z urzędu. Sesje nagrywa pracownik
urzędu, a relacje video można też oglądać na stronie. My również jeszcze nagrywaliśmy
przez jakiś czas. Tak więc na sali były dwie kamery. Po jakimś czasie, po ponad roku powoli
zaprzestajemy już bywać z kamerą na sesji, gdyż widzimy, że nie ma takiej potrzeby – urząd
nagrywa i jest ok. Raz miało miejsce, że nie byliśmy obecni na sesji nadzwyczajnej i urząd nie
nagrał. Polała się fala krytyki w komentarzach na blogu, i nie tylko na blogu, i sytuacja więcej
się nie powtórzyła. Ja czasami przychodziłem na sesje, ale już bez kamery. Również na
zebraniach sołeckich nie spotykał nas ostracyzm a coraz większa akceptacja. Pod koniec 2012
r. kolega wyjechał za granicę do pracy. Blog, nagrywania sesji i zebrań zostały pod moim
nadzorem i administracją.
Aktualnie na forum wypowiada się Burmistrz i toczy się dyskusja z mieszkańcami. Blog w
moim odczuciu zmienia się powoli w bloga kolektywnego. Zachęcamy wszystkich bez
wyjątku do publikowania swoich artykułów na nim. Powoli przybywa tematów i
publikujących. Ze zrozumiałych względów okres kampanii wyborczej w wyborach
samorządowych 2014, był czasem dużej popularności bloga. Kandydaci na włodarzy bardzo
aktywnie publikowali swoje teksty, prowadząc tym sposobem swoje kampanie w sieci.
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Lektura bloga najlepiej zobrazuje naszą działalność. Prawdopodobnie z urzędu będą
nagrywane też zebrania sołeckie w naszej gminie.
Przyczyną naszych działań była i jest kontrola poczynań lokalnych władz. Celem,
zaktywizowanie społeczeństwa, by stało się społeczeństwem dobrze poinformowanymi
aktywnym.
6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Trwałość efektów polega na tym, że lokalna władza przejęła od nas inicjatywę nagrywania
sesji i po dziś dzień ją realizuje. Najprawdopodobniej podobna sytuacja będzie z zebraniami
sołeckimi. Można o tym poczytać na blogu, jak i na stronie urzędu. Następnym elementem
jest fakt, iż włodarze odpowiadają na pytania mieszkańców zarówno na blogu, jak i na
stronie urzędu. Warto nadmienić, że to myśmy najpierw wprowadzili formę zapytań do
włodarzy na blogu a po jakimś czasie urząd zastosował ten pomysł na swojej stronie. I to
działa.
Wtórnym efektem jest zapewne fakt, że coraz więcej osób korzysta z bloga, jako źródła
wiedzy, może inspiracji, także realnego wpływu na wydarzenia w gminie. Mówiąc krótko
jest dyskusja i wymiana poglądów. Bywa niekiedy ostro, itd. Warto też nadmienić, że z
zasady nie stosujemy moderacji na forum.
7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Działając już 4 rok sami finansujemy sprawy dojazdów na zebrania i sesje oraz wszelkie inne
dojazdy oraz telefony, jak i prąd zużyty w czasie pracy przy komputerze. W skali roku
maksymalnie 700 zł. Czas poświęcony prowadzeniu bloga to średnio godzina, dwie dziennie.
Na początku oczywiście zajmowało to więcej czasu. Pomieszczenia, to własne pokoje w
domach.
8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Był okres gdzie byliśmy postrzegani, (a raczej władza kreowała taki obraz w społeczeństwie)
jako wprowadzający niepotrzebny zamęt w pracy kierownictwa gminy. Ale dość szybko
uporaliśmy się z tym zjawiskiem. Dziś jest ok. władze samorządowe najogólniej oceniając
szanują nas (subiektywna ocena).
9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Najogólniej rzecz ujmując podmioty zainteresowane naszą działalnością (mam na myśli
lokalne samorządy i kierownictwa gmin) powinny, jeśli same nie podejmą działań opisanych
wyżej, nie przeszkadzać lokalnej i oddolnej inicjatywie tego typu, gdyby się takowa pojawiła.
Podmioty, np. stowarzyszenia, organizacje, indywidualni mieszkańcy, itd. powinni być
wytrwali oraz korzystać z pomocy i doradztwa np. http://siecobywatelska.pl/ a także z
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naszej pomocy. Dobrze by było, aby zainteresowane podmioty przeprowadziły akcję
promocyjną opierając się na naszych doświadczeniach i osiągnięciach.
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