
 

FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY DZIAŁANIE

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015/2016

“Budżet obywatelski”

Prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie   www.maszglos.pl 

do 20 kwietnia 2016 r.

Dziękujemy!

zespół akcji Masz Głos, Masz Wybór

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Stowarzyszenie 5plus

 

2. Data przesłania sprawozdania końcowego

20.04.2016r

 

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko)

Karol Michalczyk

 

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji)

Stowarzyszenie.5plus@gmail.com, 505-984-323

 

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

Miasto Pruszków

 

6. Termin realizacji zadania (od kiedy do kiedy)

Grudzień 2014 – marzec 2016

7. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

Uwaga! Prosimy podać liczbę osób, które koordynowały lub współpracowały przy realizacji 

zadania po stronie organizacyjnej.

Dwie osoby

 

mailto:Stowarzyszenie.5plus@gmail.com
http://www.maszglos.pl/


  

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

 

1. Proszę krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do 

zadania „budżet obywatelski” w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Uwaga! Ten punkt można skopiować ze sprawozdania cząstkowego, jeśli było ono 

składane. Jeśli coś się od tego czasu zmieniło, prosimy to opisać.

Przede  wszystkim  na  początku  przyjęliśmy  zasadę,  że  na

wprowadzenie  BO  dajemy  sobie  półtora  roku.  To  postanowienie

pozwoliło  nam  w  2014  spokojnie  zaplanować  sobie  niezbędne

działania, ale również wyzwalało w naszych ówczesnych rozmówcach

(szeroko  pojęte  władze  samorządowe)  przeświadczenie,  że  pomysł

wprowadzenia BO nie jest wynikiem chwilowej emocji, czy też tanim

chwytem,  którego  można użyć  w  kampanii  wyborczej.  Po  drugie  w

ciągu prac nad regulaminami nieustannie dbalismy o to, aby działania

podejmowane w trakcie prac nad BO nie mogły być użyte przeciwko

komukolwiek – koncentrowaliśmy się na problemie stojącym przed całą

naszą wspólnotą. Trzeci niezwykle ważny czynnik, to osoba, która była

obrana na lokalnego lidera projektu BO (nie był to koordynator akcji w

ramach  akcji  Masz  głos).  Koncyliacyjność,  otwartość,  szukanie

najlepszych wzorców, nastawienie na współpracę, nieustanne dążenie

do zaangażowania mieszkańców w proces powstawania BO – to cechy,

które w ogromnym stopniu przyczyniły się do finalnych sukcesów w

postaci  uchwalenia  przez  Radę  Miejską  uchwały  o  BO,  a  także

wykrystalizowania się grupy mieszkańców, którzy wręcz utożsamiają

się z tym projektem.

 

2. Proszę krótko opisać, jakie działania zrealizowaliście w ramach tegorocznej 

edycji akcji? Prosimy podać również dane liczbowe, np. liczbę spotkań, liczbę 

ankiet, liczbę osób zaangażowanych w działania itp.

Uwaga! Jest  to bardzo ważna część sprawozdania.  Informacje  tu zawarte  zadecydują  

o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Zanim zaczęliśmy oficjalnie działać na rzecz wprowadzenia BO, na kilka
miesięcy przed wyborami byliśmy na kilku szkoleniach (nawiązując przy
tym bardzo  przydatne  później  kontakty  m.in.  ze  Stocznią),  ale  przede
wszystkim uzyskaliśmy wiedzę odnośnie aktualnych problemów z jakimi
stykają się gminy przy wprowadzaniu BO.



Oficjalne  prace  nt.  wprowadzenia  BO  w  Pruszkowie  rozpoczęły  się  na
przełomie  2014/2015  kiedy  to  w  trakcie  prac  nad  budżetem na  2015
padła  publiczna  deklaracja  woli  wprowadzenia  BO  w  Pruszkowie.  W
pierwszym kwartale 2015 odbyły się nadzwyczajne posiedzenia Komisji
Prawa,  na  których  zaprezentowaliśmy  radnym  koncepcję  BO.  Została
nawiązana  współpraca  pomiędzy  Radą  Miejską,  a  Pracownią  Badań  i
Innowacji Społecznych Stocznia. W kwietniu 2015 Rada Miejska powołała
do życia doraźną Komisję ds. przygotowania warunków do wprowadzenia
budżetu partycypacyjnego w Pruszkowie. Do listopada 2015r. Komisja ta
na  10  spotkaniach  (łącznie  prawie  40h  pracy)  wspólnie  ze  Stocznią
wypracowała regulamin BO w Pruszkowie. 

Oprócz  tego  prowadziliśmy  nieustannie  akcję  promocyjną  wśród
mieszkańców: byliśmy obecni  ze  stanowiskiem informacyjnym zarówno
na imprezach organizowanych przez miasto, ale i również podczas całego
cyklu  imprez  organizowanych  przez  pruszkowskie  organizacje
pozarządowe  (łączna  liczba  ok.  10  w  ciągu  całego  roku).  Zebraliśmy
łącznie ponad blisko 200 ankiet odnośnie problemów z jakimi borykają się
mieszkańcy  w  swoim  najbliższym  otoczeniu.  Rozprowadziliśmy  ponad
tysiąc ulotek i poradników dostarczonych w ramach projektu „Masz głos,
masz wybór”.

 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, proszę je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie  jesteśmy  zadowoleni  z  obecności  tematu  prac  nad  BO  w  mediach
lokalnych.  W  naszej  ocenie  zasługiwał  on  na  znacznie  większą  liczbę
artykułów,  aniżeli  miało  to  miejsce.  Niestety,  pomimo  rozmów  z
dziennikarzami,  przesyłania  im  materiałów,  nieustannego  informowania  o
spotkaniach  i  rozwoju  prac  nad  BO  –  raz,  że  wiadomości  pojawiały  się
niezmiernie  rzadko,  a  dwa  że  jeżeli  już,  to  były  publikowane  na  bardzo
odległych miejscach.

 

4. Proszę krótko opisać zaangażowanie w realizację Waszego działania 

przedstawicieli władzy lokalnej. 

Pytania pomocnicze (tzn. że nie trzeba odpowiadać na wszystkie po kolei - pytania są 

jedynie wskazówką):

Czy  urząd  aktywnie  uczestniczył  w  realizacji  działania?  Czy  na  początku  odbyło  się

spotkanie/wymiana  korespondencji  z  przedstawicielem/przedstawicielami  gminy

(wójtem/burmistrzem/prezydentem)  dotyczące  współpracy?  Czy  ze  strony  urzędu

wyznaczono  osobę/osoby  do  współpracy?  Czy  przedstawiciele  gminy,

urzędnicyuczestniczyli  w  spotkaniach  z  mieszkańcami,  włączyli  się  w  pracę  nad



przygotowaniem rozwiązań? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. gminy,

osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę współpracy?

Uwaga! To bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują 

o nominacji do nagrody Super Samorząd.

Władze  lokalne  pomimo  swej  pierwotnej  wstrzemięźliwości  bardzo  mocno

zaangażowały  się  w  prace  nad  BO  w  Pruszkowie.  Należy  tu  szczególnie

podkreślić kluczowy udział dwóch osób:

-  radnego  Olgierda  Lewana,  inicjatora  prac  nad  BO  w  Radzie  Miejskiej

Pruszkowa,  następnie  przewodniczącego  Komisji  Nadzwyczajnej  ds.  BO,  a

obecnie  przewodniczącego  Rady  Programowej  Budżetu  Obywatelskiego  w

Pruszkowie, oraz

- zastępcy prezydenta Pruszkowa p. Andrzeja Kurzeli.

To m.in. dzięki ich nieustannej aktywności roczne prace komisji RM ds. BO

toczyly się sprawnie, bez zakłóceń i co najważniejsze, były one otwarte dla

każdego  chętnego.  Mieszkańcy  mogli  wypowiedzieć  się  na  temat  zapisów

regulaminów na równi z radnymi-członkami Komisji.  Dzięki takiej  postawie

radnych  Rady  Miejskiej  będących  członkami  komisji  ds.  BO,  jak  również

przedstawiciela  władz  wykonawczych  nie  było  żadnych  sporów  w  kwestii

nawet potencjalnie kontrowersyjnych zapisów w regulaminach BO.

Co najważniejsze skutki tego są widoczne również po zakończeniu prac nad

regulaminami  BO.  Odpowiednie  zespoły  zostały  sprawnie  wyznaczone  i

powołane. Pomimo problemów z finansami na promocję BO w tegorocznym

budżecie udało się wygospodarować środki na materiały promocyjne (np. cały

numer  informatora  miejskiego  dostarczanego  do  wszystkich  adresów  w

mieście, oznakowanie graficzne, ulotki, plakaty, strona internetowa). Ponadto

zapewniono  obecność  urzędników,  członków  Zespołu  ds.  BO  na  blisko  20

imprezach jakie będą miały miejsce do czerwca 2016r. (czyli końca składania

wniosków),  przygotowywane  jest  specjalne  szkolenie  dla  ew.

projektodawców.

W naszej ocenie warto jeszcze ponownie podkreślić, że atmosfera współpracy

pomiędzy  mieszkańcami,  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych,

radnymi , przedstawicielami władz wykonawczych była modelowa.

5. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób na Wasze relacje z władzą lokalną? 

Jeśli tak, to w jaki sposób?

W naszej ocenie nasze relacje z władzą lokalną uległy znacznej poprawie.
Zarówno władza lokalna zaczęła nas postrzegać w znacznie lepszym świetle
(nie jesteśmy już tylko i wyłącznie petentami proszącymi o wsparcie swojej
działalności),  ale podobny proces nastąpił  również z  naszej  strony:  dzięki



poznaniu  realnych  uwarunkowań  pracy  prezydenta,  radnych,  urzędników
(zwłaszcza  kwestie  prawne  i  finansowe)  nastapił  proces  zrozumienia
ograniczeń jakim podlegają w trakcie swojej pracy, co z kolei przełożyło się
na złamanie psychologicznej bariery „mieszkaniec-urzędnik”.

  

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  

Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?

Naszymi  głównymi  lokalnymi  partnerami  byli  aktywiści  oraz  organizacje
pozarządowe  (np.  Stowarzyszenie  Mieszkańców  Osiedla-Ogrodu  Malichy,
Pruszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Zwierząt, ZHP). Ale nasze działania
staraliśmy się uzgadaniać z jak najszerszą liczbą pruszkowskich organizacji
(np. w ramach Forum dla Aktywnych, gdzie współpracuje ze sobą kilkanaście
podmiotów).

Ponadto  w  trakcie  prac  nad  regulaminami  BO,  jako  członkowie  Zespołu,
współpracowaliśmy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”,
która  to  stanowiła  eksperckie  zaplecze  merytoryczne  dla  Komisji
Nadzwyczajnej  ds.  BO.  Przygotowywała  ona  m.in.  warsztaty  dla  członków
Komisji, opracowywała materiały, etc.

 
7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji zadania w ramach 

akcji Masz Głos, Masz Wybór? ( Z czego jesteście najbardziej dumni realizując 
zadanie budżet obywatelski? Co uważacie za swój największy sukces? Co było dla was 
najwartościowsze?)

 

Jesteśmy dumni z dwóch rzeczy:

1.  z  pobudzonego  zaangażowania  mieszkańców  zarówno  w  prace  nad
regulaminami BO,  jak i  w Radzie ds.  BO.  Łącznie było to prawie 40 osób.
Należy  podkreslić,  że  w  Radzie  ds.  BO  większość  należy  do  mieszkańców
niebędących  reprezentantami  jakiejokolwiek  organizacji,  czy  też  będących
radnymi  miejskimi.  Zdecydowana  większość  z  nich  do  tej  pory  nie  brała
większego udziału w życiu społecznym miasta.

2.  z  zaufania  jakie  się  narodziło  pomiędzy  członkami  zespołu.  Pisząc
„członkami zespołu” mam na myśli mieszkańców, przedstawicieli organizacji
pozarządowych,  radnych,  urzędników,  zastępcę  Prezydenta.  Jego  efektem
jest m.in. autentyczne zaangażowanie ludzi w proces decyzyjny.

 

8. Co było najtrudniejsze w realizacji zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz 
Wybór?

Najtrudniejszym elementem było przełamanie pierwotnej  nieufności  władz
samorządowych  zarówno  co  do  naszych  intencji  uruchomienia  inicjatywy
wprowadzenia  BO,  ale  i  również co do naszych kompetencji  formalnych i



organizacyjnych, jako współpracowników nad regulaminami BO.
W  momencie,  gdy  stało  się  jasne,  iż  BO  nie  jest  skierowany  przeciwko
komukolwiek,  jak  również,  gdy  zrozumiano,  że  główny  ciężar  prac  może
bezpiecznie  spoczywać  na  barkach  współpracujących  ze  sobą  członków
władzy jak i strony społecznej – trudności zniknęły.

9. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w Wasze działania związane z 

akcją? (1-brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno 

powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5

    X

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Mieszkańcy  niezmiennie  stanowili  większość  zespołu  pracującego  nad
regulaminami BO, jak również nowo powołanej Rady ds. BO. Pomimo dość
częstych spotkań (co 2 tyg.) byli i są zawsze obecni, aktywnie angażują się w
prace, aktywizują swoich sąsiadów, biorą udział w imprezach miejskich jako
reprezentanci Rady służący informacją dla chętnych.

 

10. Prosimy opisać, w jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną

społeczność  (np.  za  pośrednictwem  prasy,  TV,  internetu  –  stron

internetowych, portali społecznościowych, wydarzeń promocyjnych, plakatów,

ulotek i innych materiałów akcji MGMW, marketingu szeptanego, kontaktów

osobistych)? 

Jeśli to możliwe, prosimy wskazać miejsca publikacji informacji o Waszych działaniach w

ramach  akcji  (np.  linki  do  stron  internetowych,  fotorelacji  

z wydarzeń organizowanych w ramach zadania, materiałów prasowych na jego temat,

które ukazały się w mediach itp.).

Poniżej można wkleić linki lub przesłać materiały na adres dkraszewski@maszglos.pl 

Postawiliśmy na kontakty osobiste, czyli działania niewymagające nakładów

finansowych,  ale  również  cieszące  się  największym  zaufaniem.  Czyli:

obecność  na  imprezach  miejskich,  obecność  na  imprezach  organizacji

pozarządowych,  specjalne  spotkania  dla  organizacji  pozarządowych

poświęcone  idei  BO,  rozdawanie  ulotek  i  materiałów  MGMW,  rozmowy  z

mailto:dkraszewski@maszglos.pl


mieszkańcami. Stało się tak głównie z powodu nieudanych prób kontaktów z

mediami lokalnymi,  ale  i  również  skuteczności  bezpośredniego dotarcia  do

mieszkańców.

11.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

 

CZĘŚĆ III - CZĘŚĆ FINANSOWA - Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy otrzymali 

grant w ramach tegorocznej akcji.

1. Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań związanych 

akcją?

 

2. Prosimy wypełnić poniższe zestawienie poniesionych kosztów:


