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SPRAWOZANIE CZĘŚCIOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 

Zadanie Inicjatywa Lokalna 

 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie 

2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 15.12.2015 r.  

3. Telefon kontaktowy: 606 510 535 

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

606 510 535, mgdsztum@gmail.com  

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

6. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 10 

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

Nie  

CZĘŚĆ II 

1. Jaką Inicjatywę chcieliście zrealizować poprzez udział w Akcji? (prosimy krótko opisać pomysł 

na Inicjatywę lokalną). 

W ramach akcji zamierzamy reaktywować Skate Park w Sztumie, który w wyniku inwestycji 

rozbudowy boiska piłkarskiego znikł z mapy miasta. Chcemy przenieść jego elementy w inne 

dogodne miejsce.  

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. (Prosimy opisać ile spotkań, 

rozmów z radnymi, urzędnikami odbyło się, czy kierowane były jakieś pisma, petycje, składane 

wnioski, jak przebiegały rozmowy). 
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W momencie przystąpienia do akcji w magistracie powstawał projekt IL. Wiceburmistrz Miasta 

poinformował nas, że projekt uchwały o wdrożeniu IL jest już gotowy, w momencie naszych 

wstępnych rozmów o naszym pomyśle związanym z reaktywacją Skate Parku.  

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

udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?   

Nie dotyczy 

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

udział w konsultacjach? 

 Uchwała została podjęta, jednakże nie było szerszego procesu konsultacji.  

Jak oceniacie współpracę władz z mieszkańcami na terenie Waszej gminy?  (Proszę opisać 

udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania  

i były w nie zaangażowane.  Prosimy o opisanie w jaki sposób władze współpracowały  

z mieszkańcami na etapie lobbowania za przyjęciem uchwały). 

 Do realizacji pomysłu reaktywacji Skate Parku oprócz Młodzieżowej Grupy Działania i grupy 

inicjatywnej „Chcemy Skate Park w Sztumie” do rozmów włączyły się Młodzieżowa Rada Gminy 

Sztum oraz Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskiego. Powstał fan page inicjatywy, który polubiło 

ponad 350 osób. Odbyło się kilka spotkań dotyczących tej inicjatywy. Również spotkaliśmy się z 

Wiceburmistrzem Sztumu W chwili obecnej trwa zbieranie podpisów poparcia.  

CZĘŚĆ III (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej) – nie 

dotyczy 

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). 

 



 
Inicjatywa Lokalna 

 

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? ) 

 

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

terytorialnego? 

 

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

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

 

CZĘŚĆ IV  

 

 

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

takie partnerstwo istnieje) : 

Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskiego  

Młodzieżowa Rada Gminy Sztum  

 

2. 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). 

- Jak na razie podjęliśmy rozmowę z wiceburmistrzem miasta, który pozytywnie odniósł się do 

naszego pomysłu.  

 

3. Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, to 

jakie to były działania,  ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały wykorzystane?) 

 

4. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach 

akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Największym osiągnięciem jest zaangażowanie innych organizacji młodzieżowych do wzięcia 

udziału w działaniach związanych z reaktywacją Skate Parku.  

 

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 ) 



 
Inicjatywa Lokalna 

 

1                     2                        3                      4                          5 

5.  Jakie macie plany na działania do końca akcji? (proszę o podanie krótkiego harmonogramu) 

- organizacja spotkania z osobami zainteresowanymi oraz władzami miasta w celu 

skonsultowania pomysłu.  

- promocja IL poprzez warsztaty dotyczące IL. 

- organizacja debaty oksfordzkiej poświęcona naszemu pomysłowi.  

- liczymy, że uda nam się zrealizować Inicjatywę Lokalną.  

- promocja naszych działań ich ewaluacja.   

6. Inne działania związane z akcją:  

Akcja pro-frekwencyjna przed wyborami parlamentarnymi połączona z debatą wyborczą: 

http://mgdsztum.blogspot.com/2015/10/debata-wyborcza-w-sztumie.html  
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