OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy
nazwa gminy/powiatu
dokładny adres
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Inicjatywa Lokalna w Gminie Mińsk Mazowiecki
Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
mazowieckie
25 7582489
www.minskmazowiecki.pl
25 7582489
gmina@minskmazowiecki.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):


kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;



wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;



oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;



formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne,
działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………

obywateli

……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Gmina Mińsk Mazowiecki wdrożyła program inicjatyw lokalnych. Program funkcjonuje na terenie
gminy od 2012 r. W ramach programu mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do wspólnej
realizacji wskazując udział własny w postaci prac społecznych, świadczeń rzeczowych
i pieniężnych. W 2012 r. zrealizowano inicjatywy dotyczące budowy oświetlenia ulicznego,
chodnika dla pieszych i modernizacji nawierzchni ulicy. W 2013 r. podpisano umowy na budowę
budynku zaplecza boiska sportowego, remont nawierzchni drogowej, wykonanie oświetlenia
ulicznego oraz budowę chodnika dla pieszych.
4. Opis działań
Program inicjatyw lokalnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki został zapoczątkowany
propozycjami Wójta, kierowanymi do Rady Gminy, mającymi w zamyśle zwiększyć udział
społeczny w działaniach samorządu. Pomysł ten został przez radnych przyjęty bardzo przychylnie
co spowodowało podjęcie Uchwały Rady Gminy Nr XV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku
opartej na przepisach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tworzącej ramy prawne dla
programu.
Na podstawie wyżej wymienionej uchwały mieszkańcy Gminy Mińsk Mazowiecki mogą złożyć
wniosek o realizację zadania publicznego w następującym zakresie:
1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych obejmujących
w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, budynków oraz obiektów
architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
2. działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji
wolontariatu,
3. edukacji, oświaty i wychowania,
4. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
5. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach,
6. porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Powyższy katalog ma charakter zamknięty.
Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać bezpośrednio mieszkańcy Gminy Mińsk
Mazowiecki w liczbie co najmniej 10 osób lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
W pierwszym naborze wniosków, którego termin upływał dnia 30 kwietnia 2012 r. złożono cztery
propozycje współpracy. Wszystkie pochodziły od specjalnie w tym celu uformowanych grup
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mieszkańców. Wnioski dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego, budowy chodnika dla pieszych,
modernizacji nawierzchni ulicy i remontu drogi. Jako wkład własny wnioskodawcy zaproponowali
środki pieniężne, użyczenie sprzętów, prace społeczne osób z niezbędnymi kwalifikacjami, środki
finansowe innych partnerów. Do realizacji przyjęto wszystkie wnioski. W 2012 r. pełni udało się
zrealizować trzy z nich, natomiast jeden nie został zrealizowany z powodu przyjęcia przez
wnioskodawcę zbyt mało realistycznych założeń.
Drugi nabór wniosków zakończył się 30 września 2012 r. i dotyczył roku budżetowego 2013.
Wpłynęło sześć propozycji dotyczących budowy budynku zaplecza boiska sportowego, remontu
nawierzchni drogowej (2 wnioski), wykonania oświetlenia ulicznego oraz budowy chodnika dla
pieszych (2 wnioski). Z powodów ograniczeń środków przeznaczonych na realizację inicjatyw
przeprowadzono selekcję wniosków i wybrano cztery, po jednym z każdej zgłoszonej kategorii.
Podstawowym kryterium wyboru była wielkość deklarowanego udziału własnego, przeliczonego
na wartość finansową. Wśród wnioskodawców, podobnie jak w poprzednim naborze,
występowały wyłącznie specjalnie zawiązane grupy mieszkańców. Realizacja tej tury inicjatyw
potrwa do końca 2013 roku.
5. Uzyskane efekty
W ramach projektu uzyskano oryginalną formę aktywizacji działań obywatelskich. Do współpracy
przystąpiło ponad czterdzieści osób, z których ogromna większość nie uczestniczyła wcześniej
w żadnych działaniach społecznych. Osoby te zaangażowały się w pisanie wniosków o
współpracę, w prace fizyczne przy budowie infrastruktury, w rozliczanie inwestycji z instytucjami
zewnętrznymi takimi, jak np. operator dystrybucji energii elektrycznej, zbieranie funduszy na
realizację inicjatywy. Uzyskano również zwiększenie udziału społeczeństwa w sprawowaniu
władzy ponieważ Wójt i Rada Gminy wyrazili zgodę na wprowadzenie do budżetu gminy zadań
wcześniej nieplanowanych, powstałych z nie zdiagnozowanych potrzeb wspólnot lokalnych.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Na realizację inicjatyw lokalnych Gmina Mińsk Mazowiecki poniosła w 2012 r. wydatki
z własnego budżetu w kwocie 101.752,91 zł, mieszkańcy zebrali 1300zł oraz przepracowali około
300 godzin. W 2013 r. zaplanowano wydatkowanie 321.400zł z budżetu gminy, przewiduje się
pozyskanie 10.400 zł od mieszkańców oraz około 1000 godzin pracy społecznej.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Wystąpiły trudności przy realizacji jednej z inicjatyw, w której wnioskodawcy nie przeprowadzili
właściwej kalkulacji kosztów, przez co środki zabezpieczone na realizację projektu okazały się za
małe w stosunku do wycen przedsiębiorców w postępowaniach ofertowych. Inicjatywa ta nie
została zrealizowana.
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8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Zaleca się, aby środki własne samorządu wydatkować bezpośrednio na realizację konkretnych
robót, zakupów, usług tak, aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego dysponowania środkami
publicznymi.
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