
Inicjatywa Lokalna

                        

SPRAWOZANIE KOŃCOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Inicjatywa Lokalna

CZĘŚĆ I

1.1.1.1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Stowarzyszenie „Ekopark”

2.2.2.2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 20.04.2016r

3.3.3.3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): Jerzy Smyczyński 

ekopark.org.@interia.pl

4.4.4.4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:  gmina Wejherowo, 

miejscowość Łężyce, 

5.5.5.5. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział/współpracowały w realizacji zadania? 

Główny ciężar akcji spoczywał na czterech osobach. Oprócz wielu kameralnych spotkań 

zorganizowano dwa zebrania, w każdym brało udział około 30 osób, tematem była dyskusja 

nad sposobem realizacji kanalizacji sanitarnej i przystanków autobusowych.

6.6.6.6. Czy uczestniczyliście w spotkaniu regionalnym (jesiennym lub wiosennym)? Jeśli tak, to w 

którym?  Nie 

7.7.7.7. Czy braliście udział w działaniu „Sprawdzamy władze” lub organizowaliście Święto 

Samorządu Nie.

8. Napiszcie coś o sobie (czym się zajmujecie, od jak dawna, od kiedy jesteście w Akcji)

Stowarzyszenie EKKOPARK istnieje od 2001 r. W kampanii „Masz głos, masz wybór” bierze 

drugi raz, w akcji Inicjatywa Lokalna – pierwszy raz. Jednym z naszych celów statutowych jest 

budowa demokracji w której silniejsza większość chroni słabszych oraz wspieranie społeczności 

lokalnych przy realizacji inicjatyw lokalnych oraz w ich kontaktach z dużo silniejszym od niej 

samorządem i tego dotyczyła inicjatywa lokalna, którą chcieliśmy realizować. 

O innych naszych działaniach można przeczytać np. w kwietniowym biuletynie EKOPARKu 

lub na stronach www ,    a także  na facebooku stowarzyszenia 
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CZĘŚĆ II (wypełniają wszyscy uczestnicy)

1. Jak oceniacie efekty i sposób realizacji przez siebie zadania? (prosimy krótko opisać co udało 

się zrealizować w ramach zadania i jak to się ma do zakładanych planów).

Wieś Łężyce, w gminie Wejherowo, od lat jest zaniedbywana i pomijana w rozwoju prospołecznym 

mimo, że jej mieszkańcy ponoszą znaczne koszty i uciążliwości związane ze zlokalizowanym na jej 

terenie wysypiskiem odpadów, a gmina z tego tytułu osiąga znaczące zyski, które inwestuje w innych 

miejscowościach.  W ramach zadania mieliśmy zamiar: 

▪ zmienić trasy i godziny pracy komunikacji autobusowej do wsi Łężyce

▪ przyspieszyć budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Łężyce

Powyższe, przynajmniej częściowo zniwelowało by nierówny dostęp mieszkańców do infrastruktury 

oraz ułatwiło by ich życie. Dla przykładu, obecnie w soboty i niedziele około 950 mieszkańców i 

pracowników nie ma dostępu do żadnej komunikacji zbiorowej, zaś w dni powszednie kursuje jedynie

kilka autobusów.  Miejscowość nie posiada też kanalizacji, która od kilkunastu lat jest w fazie 

permanentnego projektowania bądź przeprojektowywania i tylko ciągle brak jest tego efektów.

W pierwszym temacie nie udało się osiągnąć porozumienia z gminą, która twierdzi, że organizacyjnie  

i finansowo nie jest w stanie udźwignąć zaprojektowania 2 przystanków autobusowych :-) mimo, że 

roczne dochody gminy z tej miejscowości liczone są w milionach zł. 

Nie jest też w stanie porozumieć się z Gdynią w sprawie połączenia jedną wspólną linią dwóch pętli 

autobusowych zlokalizowanych obecnie po przeciwnych stronach miejscowości Łężyce. Dzięki temu 

mieszkańcy w tym dzieci z narażeniem życia muszą maszerować 4 km krętymi drogami bez poboczy,  

po których kursują wielkie śmieciarki. Jest to szczególnie niebezpieczne w zimie i wieczorami .

W temacie drugim udało się wypracować częściowy kompromis i gmina przystąpiła już do budowy 

części kanalizacji sanitarnej.
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CZĘŚĆ III (wypełniają osoby/grupy które pracowały nad podjęciem uchwały w gminie)

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

kryteriach wyboru inicjatywy lokalnej?

• TAK - była już uchwała

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).

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

udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?  

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

udział w konsultacjach/zgłaszaliście uwagi?

6. 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- otwartość, niechęć, brak reakcji).

7. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową 

współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam  w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.

CZĘŚĆ IV (wypełniają grupy, które realizowały już zadanie w trybie inicjatywy lokalnej)

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).

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

terytorialnego?

4. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest dla mieszkańców i władz za modelową 

współpracę. Czy uważacie, że należy się Wam  w tym roku? Prosimy o krótkie uzasadnienie.

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

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

6. Jak oceniacie zaangażowanie władz w realizację zadania? Czy mogliście liczyć na pomoc 

zarówno na etapie planowania jak i podpisywania umowy i realizacji zadania?

CZĘŚĆ V (wypełniają wszyscy uczestnicy)

�� Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o 

podanie, jeśli takie partnerstwo istnieje) :

        W realizacji zadania nie pomagały nam żadne organizacje, angażowały się jedynie osoby 

prywatne.

�� 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).

Władze samorządowe nie zaangażowały się w realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
W organizowanych spotkaniach z mieszkańcami władze gminy i radni uczestniczyli jedynie w 
ramach swoich podstawowych obowiązków służbowych.

�� Czy realizowaliście jakieś działania związane ze Świętem Samorządu Lokalnego? (Jeśli tak, 

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

wykorzystane?)

NIE 

��Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w ramach

akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Uważamy, że zrobiliśmy wiele, aby móc realizować inicjatywę lokalną. 
Największym osiągnięciem jest to, że wzbudziliśmy zainteresowania mieszkańców i mimo 
wielu problemów zrealizowaliśmy jedno z postawionych sobie zadań, choć bez takiej 
współpracy z władzami samorządowymi, o której mówi uchwała o inicjatywie lokalnej. 
Mieszkańcy dostrzegli, że jednocząc się wokół problemów można doprowadzić do ich 
realizacji. Będziemy kontynuować naszą działalność. Jeżeli się da to w ramach inicjatywy 
lokalnej, a jeżeli nie to w inny sposób. Mamy nadzieję, że uda się zlikwidować bariery 
komunikacyjne robiące z Łężyc odludzie. 
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�� Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?

��� brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie,

5- bardzo duże zaangażowanie )

Większość  działań  była  inicjowana  przez  mieszkańców,  którzy  chętnie  brali  udział  w

spotkaniach  z  władzami  gminy  i  sołtysem.  Spotykali  się  w  celu  wypracowania

najkorzystniejszych tras, brali udział w negocjacjach z właścicielami terenów przez, które

miała  przechodzić  kanalizacja,  przygotowywali  materiały  informacyjne  i  plakaty,

rozwieszali je we wsi.

CZĘŚĆ VI- rozliczenie finansowe przekazanego grantu

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 Papier  ksero  i  zakup

tonera do drukarki.

FV/18522/DR/2015/ Druk informacji, ulotek i plakatów oraz

materiałów dot. IL

2 Regeneracja  tonera  do

drukarki 

FV/00853/2015/ Druk ulotek, plakatów oraz materiałów

dot. IL 

3 Papier do drukarki FV 1249/15 Druk  materiałów  informacyjnych

dotyczących IL

4 Przejazdy Rozliczenie biletów i 

kilometrówki 

Konsultacje wariantów rozwiązań z 

projektantami oraz w gminie

5 Ciastka, napoje,  woda 

mineralna, 

FV 2b/04/2016/ Drobny poczęstunek na spotkaniach z

mieszkańcami,  właścicielami  terenów

oraz grupy inicjatywnej

EKOPARK – Ekologiczne Stowarzyszenie 

Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego


