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SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 

Zadanie Inicjatywa Lokalna 

 
CZĘŚĆ I 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Kaliska Inicjatywa Miejska  

2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 14.12.2015 

3. Telefon kontaktowy: 509 165 480 

4. Osoba do kontaktu/koordynator akcji - Marek Tworek marekbrow3@gmail.com 

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

6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? - 2 

osoby 

7. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (wrzesień-październik)? Jeśli tak, 

to w którym? nie uczestniczyliśmy  

CZĘŚĆ II 

1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? Kaliska Inicjatywa 

Miejska w zadaniu Inicjatywa Lokalna wzięła sobie za cel zmianę uchwały o 

Inicjatywie Lokalnej w Kaliszu oraz rozpropagowanie jej wśród mieszkańców naszego 

miasta.  

KIM jako o organizacja pozarządowa nie zakładała, że będzie realizowała zadania w 

ramach IL. Uważamy, że jest to narzędzie dla mieszkańców miasta nie zrzeszonych w 

żadnych strukturach. Jedynie możemy służyć głosem doradczym podczas 

podejmowania takich inicjatyw. Wzięliśmy sobie za cel, jak pisałem powyżej, zmianę 
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uchwały i rozpropagowanie IL wśród mieszkańców.  

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

szczegółowych kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej? TAK (ale do zmiany) 

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

zaproszeni do zespołu tworzącego nową uchwałę dotyczącą Inicjatywy Lokalnej. 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zmian w uchwale był Wydział Spraw 

Obywatelskich w Kaliszu w osobie pana Janusza Sibińskiego. Współpraca przebiegała 

bardzo dobrze i nie mieliśmy zastrzeżeń do powstałej w drodze konsultacji uchwały. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie na Radzie Miasta w listopadzie 2015 r.  

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

radnymi? Czy udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?  Bez 

problemu 

5. Czy uchwała w gminie została podjęta? Jeśli tak to jak przebiegał ten proces? Czy 

braliście udział w konsultacjach? Uchwałą została podjęta braliśmy udział w 

konsultacjach na zaproszenie władz miasta. 

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

dotyczy  

CZĘŚĆ III (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy 

lokalnej) 

1. Jak wyglądał proces opracowania koncepcji wniosku? nie dotyczy 

2. Jakie zadanie publiczne realizowaliście wspólnie z jednostką samorządu 

terytorialnego? 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? 

nie dotyczy 
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CZĘŚĆ IV  

nie dotyczy  

1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami  

2. Udział władz samorządowych  

3. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego?  

4. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania 
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

5. Jak oceniacie 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 

7.  Jakie macie plany na działania do końca akcji?  

Stoimy przed kolejnym wyzwaniem. Miasto Kalisz poza medialnymi doniesieniami o tym, że 
uchwała została przyjęta i zabezpieczeniem środków w Budżecie Miasta na zadania z IL nie 
zrobiło nic żeby tą inicjatywą zainteresować mieszkańców. Na tym chcemy oprzeć kolejne 
działania KIMu w zadaniu Inicjatywa Lokalna. Postawiliśmy sobie za cel dotarcie do jak 
największej ilości mieszkańców z informacją o możliwości wspólnego działania z miastem w 
ramach Inicjatywy Lokalnej. Obok kampanii informacyjnej chcieli byśmy wesprzeć jakąś IL w 
działaniu, gdyż właśnie przez działanie możemy dotrzeć do mediów i pokazać, że wspólne 
działanie z miastem może przynieść wymierne korzyści dla mieszkańców. 

 


