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Szanowni Państwo 

w obliczu zgłaszanych przez mieszkańców powiatu lęborskiego uwag, które zostały również 
zasygnalizowane w lokalnej prasie /patrz Echo Lęborka z 23 września/ i wychodząc naprzeciw idei jak 
największej dostępności do jak najpełniejszej informacji o aktywności poszczególnych radnych 
wszystkich szczebli samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu, Stowarzyszenie Ruch 
Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy proponuje podjęcie kroków świadczących o najdalej 
posuniętej otwartości do ułatwienia przedstawiania szerokiej społeczności, zaangażowania radnych w 
okresie ich kadencji. 
Licząc się z tym, że możliwe jest w najbliższej przyszłości rozważanie podobnych projektów chcieli
byśmy zacząć od ogólnego umiejscowienia całości powiatu w podjętym temacie. Oczywiście celem 
ostatecznym jest podjęcie przez w/w Urzędy odpowiednich uchwał i ich szerokie upowszechnienie. 
Właściwe rozpropagowanie ich jest potrzebne w związku z przyzwyczajeniem społeczeństwa, do 
oczekiwania wyłącznie na wybory samorządowe. A przecież poszczególnym radnym na pewno zależy 
na dotarciu do każdego mieszkańca z dokładniejszym ukazaniem swojej pracy powyborczej. 

Oczekiwalibyśmy od Państwa: 

1. Przyjęcia stałej zasady wprowadzenia nagrywania audio/video w całości, wszystkich 
posiedzeń Rady Powiatu, Miast i Gmin na terenie powiatu lęborskiego, 

2. Rozpropagowania ich mieszkańcom oraz maksymalnego ułatwienia zapoznawania się z 
kopiami protokołów z kolejnych posiedzeń poszczególnych Komisji poprzez zamieszczanie ich 
na stronach internetowych Urzędów. 

3. Przyjęcie stałej zasady wprowadzenia nagrywania audio/video corocznej sesji sprawozdawczej, 
każdej komisji, w pełnym składzie, zamieszczanych potem na stronie internetowej danego 
urzędu. Radni mogliby również odpowiedzieć na pytania mieszkańców, zadane w formie 
pisemnej, przyjmowane np. w sekretariatach, czy okienkach informacyjnych, na przygotowanych 
wcześniej przez urząd na kartkach z odpowiednim tytułem i adresatem, podpisywanych lub nie, 
oczywiście za otrzymaniem potwierdzenia ich przyjęcia. W tych miejscach powinny być listy z 
pełnymi składami osobowymi wszystkich Komisji. 

Poza rolą ogólnospołeczną, radni mają obowiązek zadbania o interesy osiedli, rejonów, których są 
reprezentantami mieszkając na tym terenie. To też warto by wiedzieć. Do określenia funkcji „radny" 
wchodzą oczywiście wszystkie stanowiska urzędnicze takie jak : Wójta, z-cy Wójta, Przewodniczącego 
Rady Gminy, z-cy Przewodniczącego Rady Gminy, których ocenę działań można by sprowadzić do 
corocznych pojedynczo filmowanych oświadczeń tych urzędników, odpowiadających również na 
zadane, po każdym roku ich pracy, pytania od mieszkańców. 



Właściwie o przekaz informujący społeczeństwo o swoim zaangażowaniu w działalności na 
stanowisku radnego, powinien zadbać sam radny. Części radnych jednak wystarcza przeważnie tylko 
nazwisko na liście radnych. Odmiennie patrzy na to zwykły obywatel, a na pewno - wyborca. 
Chcielibyśmy, żeby ta sprawa raz na zawsze została uporządkowana, weszła w krew radnym i była 
zrozumiała i zaakceptowana przez mieszkańców. Radni muszą wychodzić poza stereotyp niemego 
uczestnika, i zamienić go na bardziej efektywne podejście na sesjach rad. W tym przypadku 
wystarczy stałe filmowanie każdego posiedzenia danej rady. Ale czy wówczas na takiej sesji, nie 
będzie panowała pełna kultura i przekaz, że panuje pełna demokracja? 
My chcielibyśmy ożywienia takiej animacji, aby móc podjąć rzetelną indywidualnie ocenę. 
Chcielibyśmy wiedzieć jak wykuwa się ostateczny wniosek, jakie było indywidualne podejście do tego 
wniosku np. w klubie wnioskodawcy, czy była w nim jednomyślność, czy było szukanie zgody, czy były 
próby szukania społecznego poparcia i kto jak się do niego ustosunkowywał, usłyszeć na własne uszy 
autentyczną krytykę i wypracowywanie konsensusu itd. itp. Powinniśmy poznać „prawdziwe twarze" 
radnych w większych szczegółach. Nie możemy ich pracy oceniać wyłącznie po znajomości. 

Cały ten projekt, ma umożliwić po pierwsze : kontrolę nad wykonywaniem przez radnych nałożonych 
nań obowiązków, w tym ich ocenę, ułatwienie decyzji co do ewentualnych podwyżek diet dla radnych 
zbliżenie przedstawicieli lokalnej władzy do pojedynczego obywatela, możliwość szybszej weryfikacji 
działań radnych wobec opinii mieszkańców oraz ułatwić ocenę przedwyborczą ich zdolności i ich 
osobowego charakteru. 

Prosimy o przedstawienie tego projektu na najbliższych sesjach rad poszczególnych urzędów oraz 
godne przeanalizowanie naszej propozycji. 

Z poważaniem 


