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SPRAWOZANIE  KOŃCOWE  

akcji  Masz  Głos,  Masz  Wybór  2015  

Zadanie  Inicjatywa  Lokalna  

 
CZĘŚĆ  I  

1. Nazwa  organizacji  lub  grupy  nieformalnej:  FKS  Wisła  Fordon  

2. Data  przesłania  sprawozdania  końcowego:  22.04.2016  

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

795600107  

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

5. Liczba  osób  (oprócz  koordynatora),  które  brały  udział/współpracowały  w  realizacji  zadania?  15  

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

którym?  wiosennym  

7. Czy  braliście  udział  w  działaniu  „Sprawdzamy  władze”  lub  organizowaliście  Święto  Samorządu:  

TAK  

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

Od  dwóch  lat  zajmujemy  sie  integracją  lokalnej  społeczności  poprzez  sport  -‐  piłka  nożna.  

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).  Udało  się  zbudować  

drużynę,  otworzyć  akademie  dla  dzieci,  zorganizowaliśmy  20  pikników  sportowych  i  

zintegrowaliśmy  około  300  osób.  Odbudowaliśmy  historyczny  klub  i  zadbaliśmy  o  pamięć  osób,  

które  niegdyś  go  prowadziły.  

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  
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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?    Nie  udało  się  bo  zostaliśmy  potraktowani  

jako  złodzieje,  którzy  chcą  im  zabrać  ich  pieniądze.  Byli  w  szoku  i  nie  mogli  uwierzyć,  że  ta  

inicjatywa  jest  przeznaczona  na  cele  miękkie  gdy  zostali  przeze  mnie  uświadomienie  oczywiście  

obrazili  się  i  robili  po  złości.  

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

w  konsultacjach/zgłaszaliście  uwagi?  była  juz  podjęta  

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. Współpraca  władzy  z  nami  polegała  na  tym,  że  czekali  aż  sie  wywalimy  aby  udowodnić  nam,  ze  

nie  damy  rady.  Generalnie  władza  wspiera  tylko  swoje  środowisko.  

8. 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.  NIe  dlatego,  że  

nasza  władza  ogólnie  nie  umie  współpracować  ona  sie  broni  przed  zagrożeniem  jakim  jest  

obywatel.  

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).  Inicjatorem  był  Bartosz  

Traczykowski  konsultację  z  reszta  uczestników  skończyły  sie  na  poprawianiu  błędów  

ortograficznych.  
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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?  )  Żadne,  robimy  własne  zadania  publiczne  bez  niczyjej  pomocy.  

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

terytorialnego?  brak  

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.  

nie  należny  sie  nam  

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

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

Właściwie  same  trudności  od  kłótni  z  urzędniczkami,  które  blokowały  przyjecie  wniosku  bo  

uważały,  ze  wiedzą  lepiej  po  komisje  gdzie  te  same  urzędniczki  napisały  w  uzasadnieniu,  że  

pieniądze  będą  służyć  stowarzyszeniu  a  nie  mieszkańcom.    

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

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

CZĘŚĆ  V  (wypełniają  wszyscy  uczestnicy)  

1. Partnerstwo  i  współpraca  z  innymi  podmiotami  (instytucje,  grupy  –  prosimy  o  podanie,  jeśli  
takie  partnerstwo  istnieje)  :  SP4  ,  Rada  Osiedla  Stary  Fordon  

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).  

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?)  
Zorganizowaliśmy  takie  świeto  obecni  byli  obecni  posłowie  pani  Kozanecka  i  pan  Król  oczywiście  
było  to  przed  wyborami  także  nic  specjalnego  nie  zrobili.  
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4. Co  uważacie  za  swoje  największe  osiągnięcie  w  dotychczasowej  realizacji  zadania  w  ramach  
akcji  Masz  Głos,  Masz  Wybór?  nic  

5. Jak  oceniacie  zaangażowanie  mieszkańców  w  działania  związane  z  akcją?  słabo,  generalnie  
zrezygnowanie  i  skuteczne  zniechęcanie  władz  oraz  brak  otwartości  na  współprace  -‐  bo  oni  są  
lepsi!  

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

duże  zaangażowanie  )  

CZĘŚĆ  VI-‐  rozliczenie  finansowe  przekazanego  grantu  

Zestawienie  poniesionych  kosztów

L.p. Nazwa   kosz tu   (np .  

papier,  ciastka,  ulotki)

Nr  faktury/rachunku Cel   poniesionych   kosztów   (na   jakie  

działania/wydarzenia   przeznaczono  

poniesione  koszty)

1. z o r g a n i z o w a n i e  

s p o t k a n i a ,   k a w a ,  

herbata  poczestunek,  

nr  1 zorganizowanie  grupy  inicjatywnej

2. Wynajecie  lokalu   nr  2 p o d j e c i e   i n i c j a t y w y   o r a z  

przedstawienie  projektu

3. ulotki,   materiały,   tusz  

do  drukarki  

nr3 przygotowanie  ulotek

4.

5.

6.

7.

8.  
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