
Najmłodszy radny w mieście. 
 
Sprawdźmy, czym się zajmuje?

Dwa razy w miesiącu 60 obywateli i obywatelek Warszawy zbiera się, by 

rozmawiać i decydować o sprawach miasta i jego mieszkańców. To warszawscy 

radni i radne, których wybierają wszyscy pełnoletni mieszkańcy miasta. 

Od radnych zależy, czy powstanie plac zabaw, czy ulubione muzeum otworzy 

nową wystawę, kto zostanie honorowym obywatelem stolicy, ile będą kosztować 

bilety autobusowe, a ile – wywóz śmieci. By zostać radnym trzeba mieć 18 lat.

Radni mają swoje obowiązki – muszą postępować zgodnie z prawem i nie wolno 

im nadużywać władzy. Przy podejmowaniu decyzji nie mogą kierować się 

osobistymi sympatiami, ale podejmować je uczciwie i rzetelnie. Ich działania 

muszą być jawne, tak, by każdy obywatel – nawet najmłodszy – mógł poznać ich 

decyzje i postępowanie. 

Radni pracują wspólnie na rzecz dobra mieszkańców i dbają o interes publiczny 

– czyli finanse miasta oraz prawa i jakość życia nas wszystkich. A podejmując 

decyzje, muszą mieć na uwadze każdego mieszkańca, nie tylko tych, którzy na 

nich zagłosowali.

To wszystko teoria. A czy wiesz, że jako obywatel miasta masz prawo odezwać 

się do radnych i zadać im pytanie?

Naprawdę! Radni i radne są zobowiązani do kontaktu z mieszkańcami.

Zapytaj jednego z trzech najmłodszych radnych, czy na Twoim podwórku 

można postawić huśtawki, czy można zmienić obiady w szkole, na czym polega 

pełnienie funkcji radnego/radnej. Albo jak wygląda Warszawa ich marzeń. 



Jak to zrobić?

•	 Ułóż pytanie, a potem spróbuj samodzielnie, na kartce napisać 

wiadomość do radnego/radnej.

•	 W linkach poniżej znajdziesz profile najmłodszych warszawskich 

radnych w portalu Rady Miasta. Kliknij na nie.

•	 Przeczytaj zasady kontaktu z radnym/radną.

•	 Przepisz swoją wiadomość na komputerze i ją wyślij – samodzielnie 

lub z pomocą dorosłego.
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A może odpowiedzi radnych tak Ci się spodobają, że jednego z nich zaprosisz 

na spotkanie on-line lub w klasie, do swojej szkoły? Pamiętaj! Zawsze możesz 

powołać się na prawo obywateli do informacji, w jaki sposób radny sprawuje 

swoją funkcję!

Właśnie skorzystałeś lub skorzystałaś ze swojego obywatelskiego prawa do 

informacji! 

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykony-

wać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec su-

werenności i interesów Państwa Polskiego, czynić 

wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty sa-

morządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 

Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ślubowania radnego
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