
Inicjatywa lokalna 
czyli jak wspólnie z władzami 

pracować nad swoimi pomysłami



Działajmy wspólnie z władzami
Jeśli macie pomysł na działanie i chcecie zrealizować go wspólnie z władzami – to 
Inicjatywa lokalna jest właśnie dla Was. Jest to taki model współpracy, w którym obie 
strony – społeczność oraz władze – dają coś od siebie. Oto przykłady:

Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Inicjatywy 
lokalnej podejmować możemy m.in. działania:

rozwijające społeczności lokalne – np. remont świetlicy, utwardzenie drogi

charytatywne, promujące wolontariat – np. organizacja koncertu na rzecz domu 
samotnej matki, organizacja wymiany zagranicznej

pielęgnujące tradycję i polskość, a także na rzecz mniejszości narodowych i 
etnicznych – np. wystawa starych miejskich pocztówek, wydanie wierszy w języku 
regionalnym

związane z kulturą, sztuką i ochroną dóbr kultury – np. renowacja zabytku, wyjazd 
do teatru

edukacyjne – np. zajęcia z języka angielskiego dla dzieci

upowszechniające kulturę fizyczną

turystyczne, krajoznawcze - np. wyznaczenie trasy rowerowej

dotyczące ochrony zwierząt i przyrody – np. powieszenie budek lęgowych dla 
jeżyków

Czego może dotyczyć Inicjatywa lokalna?

W Mielnie Pyrzyckim (woj. zachodniopomorskie) mieszkanki i mieszkańcy 
odnowili przystanek autobusowy, zasadzili rośliny i ustawili ławki we wsi. Urząd 
Gminy zapewnił m.in. sadzonki roślin.

Mieszkańcy i mieszkanki Tarnowskiej Woli (woj. łódzkie) zbudowali boisko do 
siatkówki plażowej i ułożyli kostkę wokół świetlicy. Potrzebne materiały dostarczył 
urząd gminy, prywatni sponsorzy i młodzież dzięki składkom.

W Puszczykowie (woj. wielkopolskie) zbudowano plac zabaw i rekreacji. Mieszkańcy 
i mieszkanki opracowali projekt, kupili piasek do piaskownicy i uporządkowali 
teren. Gmina przekazała środki na materiały i specjalistyczne prace. Do akcji 
włączyli się członkowie OSP i harcerze.

W Opolu w dzielnicy Nowa Wieś Królewska dzięki zaangażowaniu skateów powstał 
skatepark. Rada dzielnicy zapewniła projekt i pokryła część kosztów budowy, 
mieszkańcy i mieszkanki wykonali prace oraz znaleźli sponsorów na pozostałe 
wydatki.

www.maszglos.pl



 

Kto może zgłosić Inicjatywę lokalną?

Jak zgłosić Inicjatywę lokalną?

Do zgłoszenia Inicjatywy lokalnej potrzebna jest grupa mieszkańców i mieszkanek. 
Wystarczą już dwie osoby, ale ponieważ jest to działanie, które ma przysłużyć się całej 
społeczności, warto pokazać, że popiera je więcej osób. Aby włączyć się w inicjatywę 
nie musimy mieć w danej miejscowości meldunku. Wystarczy, że faktycznie tam 
przebywamy – np. mieszkamy, pracujemy czy spędzamy czas wolny.

1) Wniosek z opisem pomysłu i z podpisami popierających go osób składamy w urzędzie 
gminy osobiście lub poprzez organizację pozarządową. Niektóre gminy wprowadzają 
wzory takich wniosków, ale nie mamy obowiązku z nich korzystać. 

2) Wniosek zostaje oceniony według kryteriów określonych w gminnej uchwale o 
inicjatywach lokalnych. Od negatywnej oceny możemy się odwołać, jeśli uważamy, że 
władze nie zastosowały tych kryteriów.

3) Jeśli władze pozytywnie ocenią nasz wniosek, wspólnie z nimi ustalamy zakres, 
budżet i harmonogram działań oraz podział obowiązków. Zapisujemy je w umowie 
o współpracy. Jeśli nie dojdziemy z władzami do porozumienia, możemy odstąpić od 
realizacji inicjatywy.

Konieczna jest uchwała!

Aby realizować Inicjatywy lokalne, gmina musi mieć uchwałę regulującą tryb i 
kryteria oceny wniosków dotyczących inicjatyw. Jeśli wasza gmina nie przyjęła takiej 
uchwały, nakłońcie do tego władze – zgodnie z prawem każda gmina ma obowiązek 
ją wprowadzić!

Pomożemy Wam realizować Inicjatywy lokalne

Jeśli w waszej gminie nie ma uchwały o inicjatywach, pomożemy Wam ją 
wprowadzić

Mamy dla Was publikacje, szkolenia i wsparcie specjalistek i specjalistów. 
Poznacie działaczy i działaczki z całej Polski. Wymienicie się doświadczeniami 
i pomysłami!

Interesuje was Inicjatywa lokalna? 
Zgłoście się do akcji Masz Głos, Masz Wybór!

www.maszglos.pl



Kontakt: Fundacja im. Stefana Batorego  ul. Sapieżyńska 10a  00-215 Warszawa
tel. 22 536 02 62  fax: 22 536 02 20   maszglos@batory.org.pl   www.maszglos.pl

Masz Głos, Masz Wybór to program, który angażuje obywateli i obywatelki 
w życie publiczne. Pokazujemy, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie 
bądź w lokalnych konsultacjach jest równie ważny jak podejmowanie 
odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie wyborów do Sejmu, 
Senatu czy Parlamentu Europejskiego. 

Udowadniamy, że wszyscy możemy mieć wpływ na to, co dzieje się na 
naszym podwórku, w gminie i w powiecie.

Jeśli chcecie brać czynny udział w życiu swojej lokalnej 
społeczności – zmieniać je, ulepszać, współdecydować, 
wejdźcie na: 
www.maszglos.pl i dołączcie do akcji.

Przebieg akcji możecie też śledzić na Facebooku: 
www.facebook.com/maszglos

Skontaktujcie się z nami!


