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Konkretne działania Jarosław Świerczyński Jan Michalak

Głosowania imienne, dzięki którym mieszkańcy mogli 
sprawdzić na BIP,  jak głosowali poszczególni radni Wprowadził Skasował

Udział mieszkańców w dyskusji podczas obrad Rady Pozwalał mieszkańcom wypowiadać się w każdym punkcie 
obrad.

Każe czekać mieszkańcom kilka godzin, do ostatniego 
punktu obrad „wolne wnioski”. Mieszkańcy wypowiadają 
się więc, gdy wszystkie uchwały są już przegłosowane. 

Opiniowanie projektów uchwał przez komisje tematyczne Wprowadził taki zwyczaj, aby poprawić jakość stanowionego 
prawa.

Zrezygnował z tego zwyczaju. Komisje nie opiniują już 
projektów uchwał.

Inne działania na rzecz przejrzystości prac samorządu

Wprowadził : 
- transmisje obrad przez internet
- zamieszczanie projektów uchwał w internecie przed sesją
- zwyczaj składania sprawozdań z pracy w gminnej gazecie.

Brak działań pozytywnych w tym temacie. Jedyne dzia-
łanie miało charakter negatywny - zaprzestał głosowań 
imiennych.

Szacunek dla prawa i dobrych obyczajów Jarosław Świerczyński Jan Michalak

Spotkania z burmistrzem Spotykał się z burmistrzem Kobusem oficjalnie, w Urzędzie 
Miejskim w Rzgowie w godzinach pracy Urzędu.

Spotyka się z burmistrzem zakulisowo, w swoim prywat-
nym domu w Kalinie.

Nadzór Wojewody Wojewoda miał uwagi tylko do kilku uchwał podjętych 
przez Radę.

Wojewoda już kilkanaście razy interweniował ws. nieprawi-
dłowości w uchwałach

Miejsce zamieszkania Rzgów – z mieszkańcami ma kontakt codziennie. Bolimów koło Skierniewic – z mieszkańcami gminy Rzgów 
spotyka się tylko, jak tu przyjeżdża. 

Przekazywanie radnym pism wpływających do Rady Zapoznawał wszystkich radnych z treścią pism wpływających 
do Rady.

Nie przekazuje niektórych pism radnym. Radni dowiadują 
się z gazet, że jakieś pismo trafiło do Rady.

Niezależność Jarosław Świerczyński Jan Michalak

Przynależność do partii politycznych Bezpartyjny, nigdy nie należał do żadnej partii. Członek SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej). Wcześniej 
członek PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza).

Źródło utrzymania Prowadzi w Rzgowie 2 własne firmy. Jest niezależny finan-
sowo.

Pracuje w PTAK Warsaw Expo. Jest finansowo uzależniony 
od największego posiadacza ziemskiego w gminie Rzgów. 
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Grażyna Gałkiewicz
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Nazwa komitetu Mateusza Kamińskiego dla Was Prawo i Sprawiedliwość Lepsza Przyszłość w Twoich Rękach

Ilu kandydatów wystawia do Rady? 14 11 10

Ile kobiet wśród kandydatów?                  1       (7%)                   4       (36%)                    4       (40%)

Średnia wieku kandydatów do Rady 51 lat 47,5 roku 46,6 roku

Najstarszy kandydat 76 lat 68 lat 56 lat

Najmłodszy kandydat 23 lata 38 lat 29 lat

Liczba kandydatów w wieku 40-59 lat                   5       (36%)                  6       (55%)                    8       (80%)
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Ważne telefony


