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SPRAWOZANIE KOŃCOWE 

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015 

Zadanie Inicjatywa Lokalna 

 

CZĘŚĆ I 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Młodzieżowa Grupa Działania 

2. Data przesłania sprawozdania końcowego: 22.04.2016 r.  

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

606 510 535, mgdsztum@gmail.com   

4. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór: Miasto i Gmina Sztum 

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

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

którym? Nie  

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) 

Młodzieżowa Grupa Działania w akcji „Masz Głos, Masz Wybór” uczestniczyła po raz trzeci.  

W naszej działalności zajmujemy się m.in. edukacją młodzieży, dlatego też propagujemy rozwój 

dotyczący wiedzy n.t. samorządu terytorialnego. Staramy się również aktywnie uczestniczyć w 

życiu gminy poprzez aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych.  

 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). 

W Sztumie w czasie trwania naszej akcji samorząd miasta i gminy wprowadził inicjatywę 

lokalną. W tym czasie zawiązaliśmy grupę inicjatywną d.s. inicjatywy lokalnej – przeniesienia 
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Skate Parku w Sztumie. Z racji, że taki obiekt w Sztumie się znajdował, a z powodu rozbudowy 

stadionu musiał zostać rozebrany to z grupą zainteresowanych użytkowników rozpoczęliśmy 

pracę nad projektem. Spotkaliśmy się w tej sprawie z władzami samorządowymi, zebraliśmy 

podpisy poparcia. Udało nam się też uzyskać wstępną zgodę na usytuowanie Skate Parku w 

okolicach jednej ze sztumskich szkół. W najbliższym Czesie chcemy złożyć wniosek do gminy, 

aby wykorzystać zdemontowane rampy i zamieścić je na wskazanym przez grupę miejscu. 

Ponadto w ramach założonego przez nas Sztumskiego Klubu Debat grupa uczniów została 

przygotowana do debaty oksfordzkiej poświęconej inicjatywie lokalnej. Na spotkaniu w maju 

zostanie ta debata przedstawiona. Uczestniczyliśmy też w spotkaniach w celu zachęcenia 

sąsiednie gminy do podjęcia inicjatywy lokalnej. Np. podczas zebrania Stowarzyszenie Aktywni 

w Powiecie Sztumskim z siedzibą w Dzierzgoniu  przedstawiliśmy zalety IL oraz poprosiliśmy 

obecnych samorządowców, aby spróbowali zachęcić władze do wprowadzenie tego narzędzi 

obywatelskiego). Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na jakim jest to etapie. Warto 

też dodać, że już po raz drugi w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” wspólnie ze 

Starostwem Powiatowym w Sztumie zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Wiedzy o 

Samorządzie Terytorialnym. Również aktywnie uczestniczyliśmy w spotkaniu „Zapytaj 

Radnego” organizowanego przez radnych klubu OPS, gdzie przedstawiliśmy prezentację n.t. 

funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także omówiliśmy kwestię Inicjatywy Lokalnej i 

konsultacji społecznych. Zaproponowaliśmy władzom gminnym, że jesteśmy otwarci na 

współpracę i chętnie pomożemy wprowadzić atrakcyjny dla mieszkańców model konsultacji 

społecznych. Kwestię wprowadzenie IL na szczeblu powiatowym przedstawiliśmy podczas 

konsultacji strategii rozwoju powiatu, gdyż uważamy, że to narzędzie wpłynie pozytywnie na 

wspólnotę samorządową. Niestety wszystkiego nie udało nam się zrealizować. Jednakże mamy 

jeszcze plany i chęci do działania i w najbliższym czasie chcemy m.in. wydać biuletyn 

informacyjny, gdzie znajdą się informację dotyczące IL.  

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? 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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Po wdrożeniu akcji samorząd gminny opracował koncepcję IL. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z 

wiceburmistrzem Sztumu, który poinformował nas o wdrażaniu IL w Sztumie, wówczas 

wspólnie omówiliśmy pomysł.  

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

udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?   

Władza jednogłośnie popierała pomysł IL opracowaną przez samorząd gminny.  

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

udział w konsultacjach/zgłaszaliście uwagi? 

Niestety nie. Nie zostaliśmy zaproszeni do takich konsultacji.  

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. 

Niestety nie zdążyliśmy zakończyć wszystkich działań, które zamierzaliśmy zrealizować. 

Dokończymy je w maju i czerwcu 2016 r. Nagroda powinna być przyznana grupom, które  

w 100 % zrealizowały swoje zamierzenia.  

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). 

Wniosek nie został jeszcze opracowany. Wypracowano koncepcję wraz z planem.  

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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Udało się zebrać ponad 100 podpisów mieszkańców pod pomysłem IL.  

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? 

Pomysł został na razie skonsultowany.  

 

CZĘŚĆ V (wypełniają wszyscy uczestnicy) 

 

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

takie partnerstwo istnieje) : 

Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskiego i Młodzieżowa Rada Gminy Sztum aktywnie włączyły 

się w prace nad koncepcją Skate Parku w Sztumie.  

 

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). 

Mogliśmy liczyć na wsparcie i zainteresowanie projektem wiceburmistrza Sztumu oraz jednego 

radnego, a także Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego i Młodzieżowej Rady Gminy Sztum. 

 

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?) 

NIE.  

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

akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Działania edukacyjne – coraz wyższy poziom wiedzy n.t. samorządu terytorialnego. Głównie 

wśród młodzieży.  

5. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

Dostrzegam zainteresowanie – 4.  

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo 

duże zaangażowanie ) 


