
 

                

 

                         
 

                         SPRAWOZANIE KOŃCOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2013 

Zadania Inicjatywa Lokalna 

 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: 

GRUPA ODNOWY WSI MALIN 

2. Data przesłania sprawozdania końcowego 

12-12-2013r. 

3. Telefon kontaktowy: 

694 442 834 lub 601 700 697 

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

Marzanna Jurzysta-Ziętek  lub  Bartosz Ryszkowski 

marzanna.zietek@wp.pl                   bart.rys@wp.pl 

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

Sołectwo Malin, gmina Wisznia Mała 

6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 

5 

CZĘŚĆ II 

1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? 

W ramach Akcji planowaliśmy zrealizować przegląd zespołów ludowych „Śpiewające Wsie”.  

Miała to być i jest największa impreza o tematyce folklorystycznej organizowana w naszej 



 

                

 

wiosce, przy współpracy zarówno samorządu, gminy, powiatu, LGD i organizacji z 

terenu obejmującego zasięgiem przegląd. Do udziału w „śpiewających Wsiach” 

chcieliśmy, rozszerzając formułę,  zaprosić także zespoły spoza powiatu trzebnickiego, ale też 

zespoły nie koniecznie wyłącznie grające muzykę ludową. Mile widziane będą zespoły 

młodzieżowe preferujące muzykę folkową. W trakcie przeglądu mają odbywać się prezentacje 

dokonań artystów ludowych, stoiska z wyrobami ekologicznymi oraz konkurs na najlepsze 

ciasto i deser z malinami (to w ramach dążenia naszej wioski do bycia wioską tematyczną, a ze 

względu na nazwę – wsią malinową). 

 

2. Czy w gminie w momencie rozpoczęcia  Akcji podjęta była uchwała o trybie i szczegółowych 

kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej? 

NIE 

3. Jeśli nie, jakie podjęliście działania, by uchwała została podjęta.  

Nasze działania rozpoczęliśmy od rozmów i pytań o znajomość tematu Inicjatywy Lokalnej w 

urzędzie gminy, 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 . 

Wielokrotne rozmowy telefoniczne, maile i osobiste wizyty w urzędzie gminy Wisznia Mała 

zaowocowały sporym zainteresowaniem tematem. Za każdy razem były ustalane przybliżone 

terminy uchwalenia, po wcześniejszych konsultacjach. Wszyscy decydenci wyrażali chęć 

podjęcia odpowiedniej uchwały, co musiało być poprzedzone  wcześniejszymi konsultacjami z 

mieszkańcami, prawnikami i skarbnikiem gminy, 

 

4. Jakie problemy, przeszkody pojawiły się na etapie rozmów z urzędnikami?  

Początkowo problemy nie były dostrzegalne, lecz z czasem, im bardziej dokładnie zagłębiano 

się w tematykę, pojawiały się problemy. Jak ma być sformułowana uchwała? Jakie terminy 

składania wniosków przyjąć? Jakie kryteria oceny? Które kryteria z jaką wagą powinny mieć 



 

                

 

wpływ na ocenę? Czy ważniejsze są Inicjatywy Lokalne z widocznym skutkiem 

materialnym (tzw. twarde) czy może te prospołeczne (tzw. miękkie)? Do których 

bardziej należy się skłaniać?  O jakie kwoty starać się będą wnioskodawcy i czy gminę stać na 

realizację kosztownych wniosków?  Jak oceniać wkład własny – finansowy i pracy społecznej? 

Problemy narastały w miarę co raz dokładniejszej analizy  problemu. 

           Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?   

Odbyły się 2 spotkania – konsultacje społeczne, na których analizowaliśmy pod kątem formy i zasad 

przygotowany przez gminę projekt uchwały. Zaproszona została przedstawicielka Regionalnego 

Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych, która pomagała nam – mieszkańcom gminy i urzędnikom 

przebrnąć przez zawiłości zasad podejmowania Inicjatywy Lokalnej. Jako inicjatorzy akcji  w gminie 

odnosiliśmy wrażenie, że wszystko zmierza w dobrą stronę, że mamy wsparcie zarówno od strony 

mieszkańców (już nie tylko naszej wioski, ale również innych z terenu gminy), jak i urzędu gminy i 

wójta. Wiele spraw zostało uzgodnionych na drodze negocjacji. Co do samej uchwały i jej celowości – 

władze były i są przekonane, lecz pozostaje sprawa finansowania – tu niestety nie udało się 

wypracować odpowiedniego zapisu. 

 

5. Czy uchwała w gminie była konsultowana? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy braliście 

udział w konsultacjach? 

Tak, uchwała była konsultowana. Z inicjatywy Grupy Odnowy Wsi Malin temat został mocno 

poruszony w Urzędzie Gminy. Inicjatywą Lokalną zainteresowały się także sąsiednie sołectwa.  

W ramach konsultacji 31.07.2013 odbyło się w OKSiR Wisznia Mała spotkanie konsultacyjne z 

udziałem przedstawicieli mieszkańców, urzędu gminy i zaproszonej  przedstawicielki 

Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Na spotkaniu omawiano zarówno cele i 

metody funkcjonowania Inicjatywy Lokalnej, jak i przedstawiano konkretne przykłady takich 

działań w województwie dolnośląskim. W drugiej części spotkania pani Agnieszka Nowak z 

ramienia urzędu gminy Wisznia Mała przedstawiła do konsultacji projekt uchwały, jaką 

podejmie Rada Gminy. Uczestnicy spotkania wykazali duże zainteresowanie treścią 

 planowanej uchwały.  Zgłoszono wiele uwag i poprawek, które spotkały się z dużym 

zrozumieniem przedstawicielki gminy. 

Zaproszona przedstawicielka Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych 

wielokrotnie podkreślała, że jest z nami w wyjątkowej sytuacji, gdyż zawsze to ona jeździ i 



 

                

 

zaprasza na spotkania, a do naszej gminy została zaproszona. Wyraziła słowa uznania 

dla Grupy Inicjatywnej z Malina za chęć i determinację w działaniach oraz oddolne 

zainteresowanie tematem Inicjatywy Lokalnej. 

6. Jak oceniacie Państwo współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy? 

Pomysł działania w ramach Inicjatywy Lokalnej pojawił się w naszej wiosce wraz z działaniami 

akcji Masz Głos Masz Wybór. Jako Grupa Odnowy Wsi Malin podjęliśmy decyzję o przystąpieniu 

do działania właśnie „Inicjatywa Lokalna”. To dzięki nam urząd gminy Wisznia Mała, urzędnicy i 

wójt, oraz działający na terenie innych wiosek mieszkańcy dowiedzieli się o możliwościach i 

zasadach funkcjonowania „Inicjatywy Lokalnej”. Współpraca władz z mieszkańcami okazała się 

bardzo dobra. Nasze przedsięwzięcie zostało uznane za ważne na tyle, by gmina, już z własnej 

inicjatywy i na swój koszt,  zaprosiła na spotkanie z mieszkańcami w sali OKSiR przedstawiciela 

Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Była to forma pomocy w zrozumieniu 

zasad działania akcji oraz przedstawienia przykładów skutecznej jej realizacji.   

Ogólnie dość pozytywnie oceniamy współpracę. Mamy dobre doświadczenia w podejmowaniu 

wspólnych działań z władzami gminy i powiatu.  

Niestety nie udało się uchwalić „Inicjatywy Lokalnej” w gminie Wisznia Mała w roku bieżącym. 

Prawdopodobnie kwestie rozliczeń finansowych stanęły na przeszkodzie, by temat zakończyć 

jeszcze w tym roku. Mamy jednak 100 procentowe zapewnienie Władz Gminy, że  Uchwała o 

Inicjatywie Lokalnej zostanie przyjęta i zatwierdzona przez Radę Gminy. Potrzebują jej 

mieszkańcy i sama gmina.  Jest to kwestia tylko czasu i pracy – ale wszystko zmierza ku 

zakończeniu. 

   

CZĘŚĆ III 

1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? (kto był inicjatorem, kto uczestniczył w 

opracowaniu wniosku, czy wniosek był konsultowany, czy na etapie opracowania wniosku 

zorganizowano spotkania z mieszkańcami - prosimy o podanie daty i tematu spotkania,  kto 

był jego organizatorem, ilu mieszkańców uczestniczyło w spotkaniu). 

Nie dotyczy- nie udało się zrealizować planowanej inicjatywy w trybie arrt.19b (opis powyżej) 

2. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu terytorialnego? (na 

czym polegało ? jak przebiegało?   jakie poparcie mieszkańców udało się pozyskać? jaki wkład 



 

                

 

własny włożyli mieszkańcy? ) 

Nie dotyczy 

3. Co było efektem realizacji zadania publicznego wspólnie z jednostką samorządu 

terytorialnego? 

Nie dotyczy 

4. Czy na etapie realizacji zadania pojawiały się jakieś trudności, jeśli tak to jakie? (formalne, 

proceduralne, z aktywnością mieszkańców, z realizacja deklarowanego wkładu własnego?) 

Nie dotyczy 

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

takie partnerstwo istnieje) : 

nie dotyczy 

 

 

7. Udział władz samorządowych (prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i 

były w nie zaangażowane oraz opisanie w jaki sposób władze współpracowały z mieszkańcami 

na etapie realizacji inicjatywy). 

Nie dotyczy 

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

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

 

9. 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?) 

Tegoroczne Święto Samorządu Lokalnego odbyło się u nas we wrześniu. Na to zdarzenie 

zaprosiliśmy osobiście i listownie wszystkich Radnych Gminy, Wójta, Starostę oraz Posła Marka 

Łapińskiego. Nie wszyscy Radni przybyli, ale wśród zaproszonych gości pojawili się także 



 

                

 

reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia. W tym roku nie dopisała nam 

pogoda wiec frekwencja nie była zaskakująca, a mimo to było nas około 200 osób. 

Radni i wyższe władze  zostali oznaczeni naklejkami – „Jestem Radnym”. Chętnie rozmawiali z 

mieszkańcami i odpowiadali na ich pytania. Przybyło do nas też wielu sołtysów innych 

miejscowości, którzy  przyglądali się temu wydarzeniu, by powielić je u siebie. Jesteśmy jedyną 

wioską w gminie, która po raz kolejny organizuje takie święto, a sołtysi chętnie w nim 

uczestniczą. Rozdawaliśmy materiały, które dostaliśmy od „Masz Głosu” oraz mieliśmy 

wydrukowane własne plakaty i ulotki. Do akcji zaangażowaliśmy sołectwo i grupę odnowy wsi – 

w sumie 10 osób. Na końcu wszyscy mieszkańcy, organizatorzy wraz z władzami i radnymi  wzięli 

udział we  wspólnej zabawie. 

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

ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Naszym największym sukcesem w akcji „Masz Głos Masz Wybór”  jest rozpoznawalność i 

docenianie naszej miejscowości oraz akcji „Masz Głos Masz Wybór”. To nasze działania, udział w 

konkursach (m.in. wyróżnienie w konkursie na Najpiękniejszą Wieś Dolnośląską) i promowanie 

naszej aktywności również w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” powoduje każdego roku 

większe zaangażowanie władz i samorządu w to, co próbujemy zrobić.  W gminie Wisznia Mała 

jesteśmy kojarzeni jako najbardziej aktywna wioska, która wprowadza innowacje i ciągle się 

rozwija. Wioska, która działa i chce działać, w której nie spoczywa się na laurach nominacji do 

nagrody „SuperSamorząd” w ubiegłym roku, ale nadal aktywnie próbuje się zmieniać otoczenie i 

wpływać na poziom życia mieszkańców. Jesteśmy także doceniani  w naszym powiecie trzebnickim i 

w Urzędzie Marszałkowski we Wrocławiu. Możemy powiedzieć, że towarzyszy nam hasło: „Razem 

możemy więcej”. Współpraca z gminą, powiatem czy Urzędem Marszałkowski układa nam się po 

naszej myśli. Urzędnicy i samorządowcy chętnie biorą udział w tym, co Malin proponuje bo już 

wiedzą, że wykazujemy się dużą skutecznością w naszych działaniach. To dzięki akcji „Masz Głos, 

Masz Wybór” i z naszej inicjatywy urząd gminy rozpoczął działania których celem jest uchwalenie 

„Inicjatywy Lokalnej”. Od nas wyszedł pomysł, prośba i pytania odnośnie tej uchwały. Malin jako 

pierwszy w gminie poruszył temat Inicjatywy Lokalnej i gdyby udało się przeforsować całość przez 

Urząd Gminy, bylibyśmy też pierwszą wioską, która z Inicjatywy Lokalnej by skorzystała. Dzięki nam, 

o tej formie działania dowiedzieli się inni i już na szkoleniu było widać duże zainteresowanie.  

 

 



 

                

 

10. 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 

 

11.  Uwagi, dodatkowe informacje: 

 

Zestawienie poniesionych kosztów 

L.p. Nazwa kosztu (np. 

papier, ciastka, ulotki) 

Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów (na jakie 

działania/wydarzenia przeznaczono 

poniesione koszty) 

1.  

Zakup tonera 

 

120,00 zł Druk ulotek, plakatów, materiałów 

2. Usługi 

telekomunikacyjne 

 

 

50,00 zł Rozmowy z władzami, i innymi 

organizacjami, współpracownikami 

3. Koszty paliwa 

 

 

100,00 zł Wyjazdy do Gminy, powiatu i innych 

instytucji 

4. Opłata za domenę 

WWW. Malin.org.pl 

 

 

123,00 zł Utrzymanie strony WWW  w celu 

informacji o wszystkich wydarzeniach 

związanych z akcja MGMW 

5. Zakup ciastek, napojów 

oraz kawy i herbaty 

 

107,00 zł Poczęstunek na spotkania dotyczące 

Inicjatywy Lokalnej. 

 SUMA 500,00 zł  

 


