
 

Prezydent, który zarządza miastem 

Każdym miastem w Polsce, w którym żyje co najmniej 100 

tysięcy mieszkańców, zarządza prezydent. Mieszkańcy 

miasta wybierają go w wyborach raz na 5 lat. Wybierając 

go, podpisują z prezydentem swego rodzaju kontrakt – on 

czy ona zobowiązuje się do wsłuchiwania się w potrzeby 

mieszkańców, organizowania życia w mieście, uczciwego 

zarządzania jego budżetem, a mieszkańcy zobowiązują się 

do płacenia podatków, proponowania własnych pomysłów 

na rozwój miasta i sygnalizowania prezydentowi, jak 

oceniają jego działania.  

  

 

 

Jan Gładysz, Karol Fryderyk Woyda, prezydent Warszawy,  

1819, olej na płótnie 

 

To prezydent miasta, razem z urzędnikami, planuje budowę ścieżek rowerowych, zakup 

nowych autobusów i program dodatkowych zajęć sportowych, odpowiada za to, czy w 

kranach płynie woda i czy na czas odbierane są segregowane przez nas śmieci. Jeśli 

jesteśmy w trudnej sytuacji – organizuje pomoc, a jeśli zbliża się święto – planuje festyn. 

  

Prezydent ma obowiązek informować nas o swoich decyzjach. Radni kontrolują jego 

zarządzenia i jeśli mają wątpliwości co do podjętych przez prezydenta decyzji – mogą 

domagać się wyjaśnień. 

  



Pomyślcie: co najbardziej w swojej okolicy lubicie? A może coś zupełnie Wam się nie 

podoba? 

  

Pójdźcie na spacer, weźcie tekturową podkładkę, kartkę i ołówek. Narysujcie trasę spaceru. 

Zaznaczcie miejsca które Wam się podobają i te, które wymagają Waszym zdaniem poprawy. 

Napiszcie, dlaczego. 

  

Przygotujcie: karton A3 i kolorowe flamastry 

Na górze plakatu napiszcie WARSZAWA  

  

Następnie, wspólnie z rodzeństwem lub z rodzicami wypiszcie w kilku punktach dlaczego 

najbardziej lubicie Wasze miasto – możecie to też narysować!  

  

Pomyślcie, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy Waszej okolicy, zapiszcie to w 3-5 

chmurkach, przedyskutujcie, które z tych potrzeb już są spełnione, a które nie i dopiszcie. 

 

  

 

 

 

Czy to jest to, co chcielibyście zrobić dla swojego miasta? 

Jeśli tak – sformułujcie hasło, pod którym moglibyście startować w wyborach na prezydenta 

miasta. Wpiszcie je w dolnej części plakatu. A nuż Wasze hasło spodoba się innym! 

  

Plakat powieście na drzwiach wejściowych, lub na lodówce. Niech przez kilka dni 

przypomina Wam o potrzebach mieszkańców. A może po paru dniach zechcecie dopisać coś 

nowego? 
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