
Inicjatywa Lokalna

                        

SPRAWOZANIE KOŃCOWE

akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015

Zadanie Inicjatywa Lokalna

CZĘŚĆ I

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej: Aktywny Natolin

2. Data przesłania sprawozdania częściowego: 20-04-2015

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko, tel. mail): Agata Lewandowska, 501 

39 95 95, agatal@sns.pl

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

5. Liczba osób (oprócz koordynatora), które brały udział w realizacji zadania? 1

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

Tak, 

9.10.2015, Komunikacja na zewnątrz- Jak mówić o swoich działaniach?

15.03.2016,  Ewaluacja działań społecznych 

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)

W Akcji jesteśmy od 04.2015. Zajmujemy się, jako grupa  sąsiadów, działaniami wspierającymi 

gminę w różnego rodzaju akcjach. Realizowaliśmy do tej pory, bez uchwały o IL, m.in.  
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sprzątaniem Gminy, wykaszaniem  cmentarza w Wiączyniu. Były to typowe inicjatywy 

sąsiedzkie, w których Samorząd również uczestniczył, zapewniając m.in. worki na śmieci, odbiór

śmieci, wypożyczenie sprzętu do koszenia,  itp. 

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 ramach zadania udało się zainteresować Samorząd IL. Pojawiły się inicjatywy, które bez 

uchwały o IL nie mogły by być zrealizowane, np. budowa gminnej drogi asfaltowej 

sfinansowanej przez mieszkańców. Do tej pory Samorząd nie wiedział jak poradzić sobie z 

tematem, ale teraz już zauważyli taką możliwość. Niektórzy Radni zrozumieli, że IL jest 

fantastycznym narzędziem do współpracy z mieszkańcami i możliwościami zrealizowania ich 

potrzeb przy założeniu wspólnej pracy.

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).

Spotkanie z Wójtem14-05-2015.  Zaprezentowanie idei IL, przekazanie materiałów. 

Spotkanie z Przewodniczącą Rady Gminy Nowosolna, 2-06-2015. Zaprezentowanie idei IL, 

przekazanie materiałów.

Zapoznanie Radnych z wnioskiem o podjęcie IL na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw 

Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego  Rady Gminy Nowosolna. 30-06-2015
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Artykuł w lokalnej gazecie Na Wzniesieniach, pt ”Razem z sąsiadem i wójtem” Lipiec 2015

Wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i 

Rolnictwa do Wójta Gminy Nowosolna o przystąpienie do opracowania projektu uchwały w sprawie 

inicjatywy lokalnej oraz określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 27.10.2015

Prezentacja aspektów finansowych IL na Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Finansów, 

Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna 17.11.2015 

W Urzędzie Gminy Nowosolna została wyznaczona osoba do przygotowania projektu uchwały o IL. 

Przewidywany termin – 01.2016.

Prezentacja kryteriów oceniania wniosków o  IL na Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, 

Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna.

Wypracowanie wspólnego stanowiska ws oceniania wniosków zgodnie ze strategią rozwoju gminy. 

Opracowanie kryteriów oceniania wniosków zgodnie ze strategią rozwoju gminy. 

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

udało się je pokonać, jakie argumenty przekonały władze?  

Jest kilku opornych Radnych. Jednak kwestia nie leży w samej IL, a w niechęci Radnych do 

przyswojenia wiedzy w tym zakresie. Problemem okazało się jednak podejście Wójta. Chce IL, 

likwidując jednocześnie fundusz sołecki. W budżecie na 2016 została przeznaczona kwota 

15000 zł na IL..

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

udział w konsultacjach/zgłaszaliście uwagi?

Uchwała zostanie podjęta na majowym posiedzeniu Rady Gminy, większość Radnych 

zaakceptowała już treść uchwały. Konsultacje.....
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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).

Władze gminy bardzo chętnie podjęły rozmowy na temat podjęcia uchwały o IL. Najbardziej 

zaangażowanymi są Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska oraz Wójt 

Piotr Szcześniak. Jest też duże wsparcie ze strony Radnych A. Sebastjańskiego i M. Szulca.  

Podjęcie uchwały jest uznawane przez w/w osoby jako bardzo dobry sposób na zwiększenie 

aktywności mieszkańców i nawiązanie współpracy na linii urząd-mieszkańcy.

Uchwała jest w trakcie podejmowania. Wszystko wskazuje na to, że Radni przychylą si ę do 

jej uchwalenia. 

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.

Uważam, że nagroda nam się należy. Współpraca na linii Samorząd – mieszkańcy przebiegała 

modelowo. Wójt wyznaczył osobę odpowiedzialną za przygotowanie uchwały, zapoznanie z nią 

Radnych. Na każdym etapie powstawania uchwały Aktywny Natolin otrzymywał informacje na 

bieżąco co dzieje się w temacie. Samorząd podczas tworzenia treści uchwały konsultował ją z Magdą 

Mirys – trenerką z OPUS, która była zapraszana na sesje Rady Gminy bądź indywidualne spotkania.  

Odbyło się kilka spotkań, które miały na celu zapoznanie z IL zarówno Radnych jak i pracowników 

Urzędu (np. skarbnik).

Po 25 latach panowania poprzedniego Wójta obecnie nareszcie mamy Samorząd chętny do 

współpracy z mieszkańcami. I to się liczy!

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).
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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. 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)

1. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami (instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli 
takie partnerstwo istnieje) :NIE

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).
Władze gminy bardzo chętnie podjęły rozmowy na temat podjęcia uchwały o IL. Najbardziej 
zaangażowanymi są Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Kamińska-Bruszewska oraz Wójt 
Piotr Szcześniak. Jest też duże wsparcie ze strony Radnych A. Sebastjańskiego i M. Szulca.  
Podjęcie uchwały jest uznawane przez w/w osoby jako bardzo dobry sposób na zwiększenie 
aktywności mieszkańców i nawiązanie współpracy na linii urząd-mieszkańcy.

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

Przyczynienie się do zwiększenia świadomości władz na temat IL i ich zachęcenie do podjęcia 
uchwały. Rozpropagowanie informacji o IL wśród liderów lokalnych.

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  )  

3

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 45852028821,

145669006721

Drukowanie materiałów dla radnych,

drukowanie  materiałów  dla

mieszkańców

2.

Tonery do drukarki

3072/06/2015 Drukowanie materiałów dla radnych,

drukowanie  materiałów  dla

mieszkańców

3.

Wydruki ulotek

301/2015/Ł Drukowanie  materiałów

promocyjnych  (plakaty)  dla

mieszkańców

4.

koperty

14561901541 Wysyłka  materiałów  drukowanych

dla  mieszkańców  –  kolportaż  przez

sołtysów.

5. Ciasta, brak Produkty  do  przygotowania  potraw

na spotkania z mieszkańcami.
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