PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE
działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI
1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej
Stowarzyszenie Dolina Kacanki
2. Data przesłania podsumowania cząstkowego
31.12.2016 r.
3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos
Gmina Staszów, Wiązownica-Kolonia, świętokrzyskie
4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?
Rada Sołecka i Sołtysoradny oraz dwoje członków Stowarzyszenia. Razem 7 osób.
CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji
Masz Głos?
Inicjatywa lokalna – chcemy aby w naszej gminie uchwalono uchwałę o
inicjatywie lokalnej, która będzie poprzedzona pogłębionymi konsultacjami. W naszej
gminie nie ma budżetu obywatelskiego, a inicjatywa lokalna jest w formie podobna do tej
formy aktywności. Mamy nadzieję, że prace nad inicjatywą lokalną wyzwoli wśród naszej
społeczności pokłady obywatelskich postaw i przyczyni się do powstania uchwały, z
której będą korzystać mieszkańcy.
Gospodarka odpadami komunalnymi – segregacja - Mamy ogólny pomysł
konsultacji i działań edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów w gminie. Problem
jest duży, bowiem segregację deklaruje 98% mieszkańców, a faktycznie selektywnie
odpady oddaje 7%! Z tego powodu w budżecie brakuje ponad pół miliona, który trzeba
pokryć z podwyżek cen za odbiór odpadów i koło
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2. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je
wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?
W ramach akcji nawiązaliśmy kontakt z radnym, który jest w Klubie Aktywnych Radnych.
Zrobiliśmy także rekonesans wśród okolicznych samorządów, które uchwaliły inicjatywę
lokalną. Okazało się, iż tylko Rada Powiatu podjęła taką uchwałę, ale do tej pory (a było to
ponad 5 lat temu) nikt nie skorzystał z możliwości jakie daje ta uchwała.
Poza tym rozmawialiśmy z burmistrzem i kilkoma radnymi, którzy są żywo zainteresowani
wprowadzeniem inicjatywy lokalnej do naszej gminy. Jesteśmy umówieni na początek
2017 roku w celu dopracowania szczegółów dalszej współpracy i harmonogramu działań.

3. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji
wpłynął w jakiś sposób na te relacje?
Nasza władza samorządowo jest przyjaźnie nastawiona i chętna do pomocy.

5. Jak

oceniacie

zaangażowanie

przedstawicieli

władz

samorządowych w

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam
zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)
Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.
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Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Władza jest zaangażowana na płaszczyźnie legislacyjnej (będą pomagać w tworzeniu
projektu uchwały) oraz konsultacyjnej.
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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?
W trakcie realizacji zadania współpracowaliśmy z:
- Urzędem Miasta i Gminy Staszów,
- Staszowskim Ośrodkiem Kultury,
- Sołtys i Rada Sołecka wsi Wiązownica-Kolonia
- Fundacja FARMa

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją?
Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-brak zaangażowania, 2niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże
zaangażowanie)
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Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:
Zainteresowanie mieszkańców związane z akcją jest umiarkowane dlatego, iż nie
weszliśmy jeszcze w fazę promocji akcji oraz konsultacji. Jednakże w rozmowach
indywidualnych jest spore zainteresowanie i chęć pomocy.
7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji
zadania w ramach akcji Masz Głos?

Za największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania uważamy stworzenie
dobrego klimatu wśród samorządowców do wprowadzenia uchwały o inicjatywie lokalnej
poprzedzonej konsultacjami.
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8. Prosimy

krótko

opisać,

jakie

działania

planujecie

jeszcze

zrealizować w ramach akcji?
Plan działania obejmuje akcję informacyjną wśród mieszkańców, spotkanie z radnymi i
władzami samorządowymi, na którym przybliżymy idee inicjatywy lokalnej, proces
konsultacji i tworzenia najbardziej optymalnej uchwały
Efektem ma być uchwalenie inicjatywy lokalnej, a w dalszej części zarezerwowanie
środków na ten cel. Liczymy też na to, że pierwsza inicjatywa zostanie zrealizowana w
naszej gminie.
Jeśli chodzi o problem segregacji odpadów, to akcja będzie głównie opierać się o
informacje i działania edukacyjne. Poza tym chcemy wspólnie z władzami pomyśleć jak
rozwiązać ten problem.

9.

Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.

Zbudowaliśmy solidne podstawy do dalszego działania i mamy nadzieję na dalszą, dobrą
współpracę.
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