OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Ełcki pakiet obywatelski

nazwa gminy/powiatu

Miasto Ełk

dokładny adres

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

województwo

Woj. Warmińsko - Mazurskie

telefon

87/ 732-62-00

adres strony internetowej

www.elk.pl

faks

87/ 732-62-30

adres e-mail

biuro.prezydenta@um.elk.pl

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):
 kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Ełcki pakiet obywatelski to pakiet sześciu uchwał przyjęty przez ełckich radnych
(październik 2013), dający mieszkańcom Ełku realną możliwość pełniejszego uczestnictwa
w zarządzaniu sprawami miasta. W ramach pakietu znajduje się m.in. częstsze
organizowanie konsultacji społecznych i udostępnianie ich znacznie większej liczbie
mieszkańców, wsparcie ich aktywności przez samorząd oraz sposoby poprawy komunikacji
z urzędem. Jedna z przyjętych uchwał dotyczy tzw. inicjatywy lokalnej.
4. Opis działań
Udział samorządu miasta Ełku w projekcie "Decydujmy razem" jest efektem długofalowych
działań na rzecz współdziałania z mieszkańcami, w szczególności z bardzo dużą liczbą
organizacji pozarządowych (blisko 150). Funkcjonująca od wielu lat i ostatnio
usankcjonowana przez wyrok NSA, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, to fundament
włączania mieszkańców w polityki publiczne realizowane przez miasto.
Mechanizm włączania, wymaga jednak stałej refleksji, ewaluacji i rozwoju, stąd blisko
trzyletni uspołeczniony proces pracy nad jego wzmocnieniem w ramach "Decydujmy razem".
Zaowocowało to, oprócz spełnienia minimum projektowego, opracowaniem i przyjęciem
dodatkowego pakietu 6 regulacji, tzw. Ełckiego pakietu obywatelskiego, który stwarza
możliwości współdecydowania o kierunkach rozwoju miasta, określenia potrzeb lokalnych,
definiowania lokalnych problemów i wypracowywania skutecznych rozwiązań.
Działania samorządu wpisują się w coraz powszechniejsze w Polsce myślenie o efektywności
społecznej i ekonomicznej partycypacji obywatelskiej w zrównoważonym rozwoju lokalnym
opartym na dobrze wspólnym.
W Ełku wszelkie działania wspierające współdziałanie sektora publicznego, społecznego
i prywatnego mają dodatkowy walor - są elementem przekuwania bardzo dużego potencjału
jednostek w potencjał społeczny, sieciowy, komplementarny i spójny.
Przyjęte regulacje zwiększają możliwości partycypacji mieszkańców Ełku. Działania
w ramach realizacji projektu „Decydujmy razem” zakładały wypracowanie nowych zasad
konsultacji społecznych dla mieszkańców (jedna uchwała RM Ełku), jednak rekomendacje
mieszkańców, w tym organizacji pozarządowych, skierowane do samorządu miasta Ełku
podczas szeregu wydarzeń projektowych (warsztaty, fora, spotkania) doprowadziły
do wypracowania w procesie uspołecznionym dodatkowych regulacji dotyczących:
inicjatywy lokalnej; konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi; rady pożytku
publicznego; rocznego oraz wieloletniego programu współpracy samorządu miasta
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Konsultacje społeczne Ełckiego pakietu obywatelskiego na www.ngo.pl:
1. Konsultacje - Inicjatywa lokalna:
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2.
3.
4.
5.
6.

http://wiadomosci.ngo.pl/x/907305;jsessionid=9040598DAA1ED24182745D95CEA6B0EF
Rada pożytku w Ełku:
http://wiadomosci.ngo.pl/x/907311;jsessionid=9040598DAA1ED24182745D95CEA6B0EF
Ełcka Karta Współpracy 2013-2018:
http://wiadomosci.ngo.pl/x/907315;jsessionid=9040598DAA1ED24182745D95CEA6B0EF
Ełcki Program Współpracy 2014:
http://wiadomosci.ngo.pl/x/907320;jsessionid=9040598DAA1ED24182745D95CEA6B0EF
Konsultacje społeczne z mieszkańcami:
http://wiadomosci.ngo.pl/x/907327;jsessionid=9040598DAA1ED24182745D95CEA6B0EF
Konsultacje społeczne z NGO:
http://wiadomosci.ngo.pl/x/907328;jsessionid=9040598DAA1ED24182745D95CEA6B0EF

5. Uzyskane efekty


przeprowadzono konsultacje społeczne sześciu projektów uchwał w sprawach:
inicjatywy lokalnej; konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi; rady
pożytku publicznego; rocznego oraz wieloletniego programu współpracy samorządu
miasta
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego (Raporty z przeprowadzonych konsultacji stanowią załączniki nr
1-8 do wniosku).



Rada Miasta Ełku po wcześniejszym skonsultowaniu z mieszkańcami podjęła sześć
uchwał, tworzących Ełcki pakiet obywatelski (Podjęte przez Radę Miasta uchwały
stanowią załączniki nr 9-14 do wniosku),



W konsultacje społeczne zaangażowanych było 13 organizacji pozarządowych, 61 osób
wniosło swoje uwagi do projektów uchwał za pośrednictwem Internetu,



Zaangażowanie społeczności w pracach dotyczących wdrażania projektu "Decydujmy
razem" (7 osób zespół, 41 osób grupa robocza).

6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Koordynacją prac nad Ełckim pakietem obywatelskim zajmowało się w ramach swoich zadań
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku w okresie 2010-2013.
Spotkania były organizowane w ramach projektu „Decydujmy razem”. Projekt przewidywał
środki na realizację tego zadania.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Trudnością okazało się przeprowadzenie w jednym czasie konsultacji sześciu projektów
uchwał Rady Miasta Ełku składających się na Pakiet Obywatelski.
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8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Różnorodność form konsultacji i pracy ze społecznością (bezpośrednie: spotkania, warsztaty,
dyżury; pośrednie: poczta tradycyjna, mailing, info na www; portale społecznościowe;
ankiety on-line).
Wsparcie organizacji pozarządowych i pozostałych dostępnych na danym terenie instytucji
sieciowych (np. Centrum Organizacji Pozarządowych). Planowanie procesu z dużym
wyprzedzeniem czasowym. Znalezienie zewnętrznego źródła finansowania (w tym
przypadku przystąpienie do projektu „Decydujmy razem” finansowanego z PO KL).

4

