
PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE

działań w ramach akcji Masz Głos 2016

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej

Stowarzyszenie 5plus

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego

31 grudnia 2016r.

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos

Miasto Pruszków oraz powiat pruszkowski

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób?

W zakresie współpracy z miastem było to ok. 15 osób – m.in. członków Rady Programowej
Budżetu Obywatelskiego w Pruszkowie, projektodawców BO, urzędników UM Pruszków

.
W zakresie współpracy z powiatem pruszkowskim były to 4 osoby.

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji

Masz Głos? 

Przyświecały  nam  dwa  cele:  po  pierwsze  uczestnictwo  w  MGMW  pozwala  na
pozyskiwanie  pomocy/kontynuowanie  współpracy  nad  kolejnymi  edycjami  Budżetu
Obywatelskiego  w  Pruszkowie.  Po  drugie:  chcemy  wykorzystać  nowe  możliwości
współpracy  z  powiatem  pruszkowskim  jakie  ostatnio  się  pojawiły  (np.  otwarcie
powiatowego Centrum Dialogu Społecznego, czyli podmiotu nakierowanego na wsparcie
organizacji pozarządowych w powiecie pruszkowskim).
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2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze 

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. 

ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty).

Gdy  chodzi  o  miasto:  udało  nam  się  zamknąć  pierwszą  edycję  BO  w  Pruszkowie  z
pozytywnym skutkiem. Zgłoszono ponad pięćdziesiąt projektów. Frekwencja w głosowaniu
wyniosła ok. 5%. Realizacja zwycięskich propozycji przebiega bez większych zakłóceń (w
niektórych przypadkach jesteśmy już na etapie rozstrzygania konkursów i podpisywania
umów). Dodatkowym osiągnięciem jest wypracowanie zmian w Regulaminie BO kolejnej
edycji  (oraz  przegłosowanie  go  przez  Radę  Miasta).  W  odniesieniu  do  2016  główne
zmiany polegają na przesunięciu terminów przeprowadzenia całego procesu tak, aby móc
poznać  rozstrzygnięcie  przed  wakacjami  2017.  Poszerzyliśmy  również  zakres  osób
uprawnionych  do  głosowania  nad  projektami,  a  także  postanowiliśmy  przetestować
możliwość głosowania mieszkańców danego obszaru na projekty z innych obszarów.

Gdy zaś chodzi o powiat pruszkowski, to udało nam się wspólnie (organizacje + starostwo
powiatowe)  wypracować założenia działania podmiotu mającego za zadanie wspieranie
działalności  organizacji  pozarządowych  na  terenie  powiatu  pruszkowskiego  (forma
organizacyjna, zakres działania, metodyka, etc). Co więcej - podmiot ten (działający pod
nazwą Powiatowe Centrum Dialogu Społecznego w Pruszkowie) został już uruchomiony.
Działa  od  przełomu  listopada/grudnia  2016.  W  naszej  ocenie  jest  to  jedno  z
najważniejszych osiągnięć organizacji pozarządowych w powiecie pruszkowskim ostatnich
lat, które będzie miało długofalowe, pozytywne skutki dla organizacji pozarządowych.

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną?

Nie  udało  nam  się  osiągnąć  dwóch  celi:  pierwszy  to  zwiększenie  realnej  kwoty
przeznaczonej  na  Budżet  Obywatelski  w  kolejnej  edycji.  Niestety  realia  finansowe
pruszkowskiego budżetu nie pozwoliły na to (miasto jest w tej chwili w trakcie finalizowania
największej inwestycji w swojej historii).

Drugim niepowodzeniem jest pozostawienie w Regulaminie BO zapisu zabraniającego na
realizację w ramach BO projektów inwestycyjnych na terenach nie będących we władaniu
miasta.  Obecne  rozstrzygnięcie  w  bardzo  poważnym  stopniu  ogranicza  możliwość
zgłaszania nie tylko projektów np. małej architektury na terenach będących w obszarze
administracyjnym miasta, ale nie będących we władaniu Urzędu Miejskiego, ale również
niesie z sobą konsekwencje w postaci np. niemożności zgłaszania ciekawych projektów
artystycznych, architektonicznych (np. murale), czy też projektów zakładających powstanie
np.  świetlic  środowiskowych  w  obszarach,  gdzie  miasto  nie  ma swojej  infrastruktury  i
występuje konieczność wynajmowania lokalu – brak możliwości  sfinansowania remontu
takiego pomieszczenia skutecznie blokuje takie pomysły.
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4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w

akcji wpłynął w jakiś sposób na te relacje? 

Wpływ jest zdecydowanie pozytywny. Dotyczy to miasta, ale w szczególności powiatu. Z
pełnym  przekonaniem  można  wręcz  powiedzieć,  że  po  raz  pierwszy  organizacje
pozarządowe  mają  takie  możliwości  współpracy  z  samorządem  powiatowym  (czego
efektem są już np. wspólne oferty organizacji i powiatu w ramach konkursów ogłaszanych
przez FIO – to jest pierwsza taka sytuacja w powiecie pruszkowskim ). Innym przykładem
dobrej atmosfery w powiecie jest wprowadzenie w końcówce 2016r. przez Radę Powiatu
do Statutu powiatu pruszkowskiego instytucji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

5. Jak  oceniacie  zaangażowanie  przedstawicieli  władz  samorządowych  w

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-

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

zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie) 

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią.

1 2 3 4 5
X

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

W przypadku  miasta  –  sprawne przeprowadzenie  tegorocznej  edycji  BO (połączona  z
realizacją projektów), jak również udział w pracach przygotowawczych do następnej edycji
BO.
Powiat  –  za  uruchomienie  Centrum  Dialogu  Społecznego  plus  nowe  możliwości
współpracy  pomiędzy  organizacjami  pozarządowymi  a  pruszkowskim  starostwem
powiatowym.

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 przypadku miasta prace odbywaly się w zespole aktywnych mieszkańców i organizacji
pozarządowych  zebranych  w  Radzie  Programowej  Budżetu  Obywatelskiego  w
Pruszkowie.
Powiat  –  współpraca  dotyczyła  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  i  starostwa
powiatowego. W jej ramach np. przeprowadziliśmy kilka wspólnych wyjazdów studyjnych
do samorządowych ośrodków wspierających działalność organizacji pozarządowych.
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7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z 
akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak 

zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 
zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie) 

1 2 3 4 5
X

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi:

Uważamy, że frekwencja w głosowaniu nad projektami BO (5%) mogłaby być znacznie
wyższa. Dlatego m.in. wprowadziliśmy zmiany do Regulaminu BO.

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

1. Sprawne i pozbawione większych problemów przeprowadzenie pierwszej edycji BO w 
Pruszkowie
2. Przygotowanie i uruchomienie drugiej edycji BO.
3. Bardzo efektywna współpraca ze starostwem powiatowym nad przygotowaniem i 
uruchomieniem Centrum Dialogu Społecznego

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach

akcji? 

1. Analiza procesu wykonania zwycięskich projektów pierwszej edycji BO
2. Realizacja drugiej edycji BO
3. Prace nad programem działania Powiatowego Centrum Dialogu Społecznego (np. 
analiza stanu organizacji pozarządowych w powiecie - ankieta)

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania.
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