
 

                
 

                         
 

                         SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 

Zadania Inicjatywa Lokalna 

 

 

1. Nazwa organizacji: 

Grupa Odnowy Wsi Malin 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 

27-04-2013 

3. Telefon kontaktowy: 

Marzanna Jurzysta-Ziętek     694 442 834 

Bartosz Ryszkowski                 601 700 697 

 

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): 

Bartosz Ryszkowski, 601 700 697,  bart.rys@wp.pl 

Marzanna Jurzysta-Ziętek, 694 442834, Marzanna.zietek@wp.pl 

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: 

Gmina Wisznia Mała, Malin 

 

6.  Czy w gminie podjęta jest uchwała o trybie i szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy 

lokalnej? 



 

                
 

Nie 

 

 

 

7. Jakie kroki zostały przez Was podjęte w celu podjęcia uchwały przez Radę Gminy/Miasta 

Wysłane zostało zapytania, czy jest uchwała Rady Gminy o Inicjatywie Lokalnej. Po 

otrzymaniu negatywnej odpowiedzi wysłano maila z prośbą o uchwalenie, z informacjami na 

temat Inicjatywy Lokalnej, linki do stron opisujących działanie w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

Przeprowadzono rozmowy telefoniczne z pracownikami Urzędu Gminy Wisznia Mała. 

Rozmawiano też osobiście z wójtem gminy panem Jakubem Bronowickim. Do współpracy z 

nami została przydzielona Pani Agnieszka Nowak – gminny koordynator ds. projektów . 

Otrzymaliśmy zapewnienie, ze na koniec lipca odpowiednia uchwała zostanie podjęta. 

 

8. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli 

takie partnerstwo istnieje) : 

 

Partnerstwo z Zespołem Ludowym Szymanowianie 

Partnerstwo z Klubem Sportowym „Kometa Kryniczno” 

Partnerstwo z LGD Kocie Góry 

Partnerstwo z OKSiR Wisznia Mała 

Partnerstwo ze  Starostwem Powiatowym w Trzebnicy 

 

9. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich 

działań, które podjęliście, po przystąpieniu   do akcji  : 

• Zapytanie w sprawie uchwały o inicjatywie lokalnej 



 

                
 

• Wnioskowanie o uchwalenie „inicjatywy lokalnej” 

• Rozmowy z wójtem i pracownikami urzędu gminy Wisznia Mała 

• Powołanie grupy inicjatywnej odpowiedzialnej za działania związane z akcją 

MGMW 

• Promowanie inicjatywy wśród innych zainteresowanych sołectw i organizacji 

• Planowanie i rozpoczęte działania w ramach przygotowań do imprezy powiatowej 

– będącej tematem wniosku o inicjatywę lokalną 

• Równoległe przygotowywanie Święta Samorządu, które odbędzie się razem z 

planowaną imprezą „Śpiewające Wsie”  w dniu 31 sierpnia 2013 roku 

 

10. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania (uczestnicy, samorządowcy, itd.): 

Uczestnicy: Grupa Odnowy Wsi ( 7 osób ) w tym pani sołtys, radny, wójt gminy Wisznia Mała, 

pani koordynator – pracownik gminy, pracownicy OKSIR – 3 osoby, pracownicy Starostwa – 3 

osoby, Kometa Kryniczno – 2 osoby,  Szymanowianie – 2 osoby, LGD – 3 osoby 

 

11. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i 

były w nie zaangażowane: 

• Wójt Gminy Wisznia Mała – Jakub Bronowicki 

• Dyrektor OKSIR – Mariola Blecharczyk 

• Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Ottenbrait 

• Starosta Powiatowy – Robert Adach 

• Prezes LGD – Katarzyna Jarczewska 

• Wiceprezes LGD – Magdalena Tabiś 

Czekamy na potwierdzenie objęcia patronatu nad imprezą przez Włodzimierza Chlebosza – Członka 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 

12. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie 

daty i tematu spotkania,  kto był jego organizatorem, ilu mieszkańców przyszło.  

• Organizatorem spotkań z mieszkańcami byłi: Grupa Odnowy Wsi, Radny, Sołtys 

wraz z Sołectwem. Na dwa spotkania(16.05 i 02.06) przyszło około 25 osób – 



 

                
 

razem.  

 

 

13. Do kiedy planujecie Państwo złożenie wniosku do Gminy/Miasta o realizację inicjatywy 

lokalnej ?  

W pierwszej połowie lipca. 

14. Czy realizowali Państwo jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? Jeśli 

tak, to jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały 

wykorzystane? 

Nie było, ponieważ planujemy zorganizować święto samorządu wraz z Przeglądem zespołów 

ludowych „Śpiewające Wsie”, który będzie realizowany w ramach inicjatywy lokalnej pod 

koniec sierpnia  -  31.08.13 

15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w 

ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Największym osiągnięciem jest uzyskanie aprobaty władz gminnych i rozpoznawalność akcji Masz 

Głos Masz  Wybór. Przekazanie informacji i uzyskanie zapewnienia, że uchwała o „Inicjatywie 

lokalnej” zostanie podjęta i będzie można realizować  działania wykorzystujące zapisy ustawy. 

16. Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo 

duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4                          5 

 

 

17.  Uwagi, dodatkowe informacje: 

 



 

                
 

brak 

 

 

 

 


