OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Realizacja zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej
(Program 25/75)

nazwa gminy/powiatu

Miasto Bydgoszcz

dokładny adres

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

województwo

kujawsko – pomorskie

telefon

52 58 58 913

adres strony internetowej

www.bip.um.bydgoszcz.pl

faks

50 58 58 301

adres e-mail

prezydent@um.bydgoszcz.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
Program inicjatyw lokalnych powstał w celu zwiększenia aktywności obywatelskiej
mieszkańców dla wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy, zmierzających
do poprawy warunków ich życia.
Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego wystarczy zgromadzić 25%
wkładu własnego szacunkowego kosztu inwestycji. Natomiast pozostałe 75% kosztów
zadania pokrywa Miasto.
Umożliwiono w ten sposób mieszkańcom Bydgoszczy wybór realizowanych zadań
publicznych, czynny udział w ich realizacji oraz współpracę z Miastem jako równoprawnym
partnerem.
4. Opis działań
Inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego nowelizacją
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 22 stycznia 2010 r.
Wprowadzenie inicjatywy lokalnej do ww. ustawy pozwoliło uregulować współpracę
faktycznie prowadzoną już na różnych szczeblach samorządu, zarówno przez mieszkańców,
jak i organizacje pozarządowe, przy realizacji różnych zadań publicznych.
Niejednokrotnie mieszkańcy Bydgoszczy występowali do Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z propozycjami współpracy i współfinansowania zadań publicznych ważnych dla danej
społeczności lokalnej.
Wobec powyższego w 2013 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Rafała
Bruskiego oraz radnych Rady Miejskiej w Bydgoszczy wprowadzono Program Inicjatyw
Lokalnych 25/75.
W dniu 31 października 2012 r. Rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę
Nr XXXIII/692/12 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z tą uchwałą
mieszkańcy Bydgoszczy, mogą wystąpić z wnioskiem o realizację takiego zadania w ramach
programu „25/75”.
Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
wystarczy zgromadzić 25% wkładu własnego szacunkowego kosztu inwestycji. Natomiast
pozostałe 75% kosztów zadania pokrywa Miasto.
W oparciu o program „25/75” możliwa jest realizacja zadań publicznych polegających
w szczególności na budowie, rozbudowie lub remoncie dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów małej architektury, stanowiących własność jednostek samorządu
terytorialnego. Pełen katalog zadań publicznych możliwych do realizacji w ramach
inicjatywy lokalnej określony został w art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234,
poz. 1536 z późn. zm.).
Przystępując do realizacji projektu podjęto w pierwszej kolejności działania promocyjno informacyjne polegające miedzy innymi na uruchomieniu odrębnej strony internetowej
poświęconej realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej na terenie miasta
Bydgoszczy, opracowaniu ulotek informacyjnych, organizacji spotkań z przedstawicielami
Rad Osiedli oraz bezpośrednimi spotkaniami z mieszkańcami organizowanymi na terenie
miasta Bydgoszczy.
Poszczególne etapy realizacji zadań publicznych w trybie inicjatywy lokalnej przedstawiają
się następująco:
1. Złożenie wniosku przez mieszkańców Bydgoszczy zrzeszonych, np. w formie
stowarzyszenia zwykłego;
2. Formalna oraz merytoryczna ocena wniosku przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
3. Ocena wniosku przez Komisję ds. Inicjatyw lokalnych pod względem następujących
kryteriów:
Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
Możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę;
Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania;
Wkład pracy własnej wnioskodawcy w formie pracy społecznej;
Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania;
Stopień zaawansowania w przygotowaniu zadania;
Udział finansowy Miasta Bydgoszcz niezbędny do realizacji zadania oraz
ewentualne koszty, jakie będzie ponosiło Miasto w konsekwencji zrealizowania
zadania;
Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem;
Planowany termin zakończenia realizacji zadania (w przypadku inwestycji).
4. Podpisanie umowy pomiędzy Miastem a wnioskodawcą na wspólną realizację zadania
publicznego w trybie inicjatywy lokalnej;
5. Wyłonienie przez wnioskodawcę zadania publicznego wykonawcy inwestycji, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
6. Realizacja inwestycji przez wykonawcę;
7. Zakończenie i rozliczenie inwestycji oraz przekazanie powstałego majątku na Miasto.
Wnioskodawcy zadania publicznego na każdym etapie postępowania mogą liczyć
na wsparcie Urzędu Miasta Bydgoszczy. Procedura przetargowa przeprowadzana jest przy
współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Wszelkie
3

działania wnioskodawców konsultowane są z pracownikiem Wydziału Administracji
Budowlanej, który prowadzi i pilotuje program inicjatyw lokalnych.
5. Uzyskane efekty
W pierwszym roku funkcjonowania programu realizacji zadań publicznych w trybie
inicjatywy lokalnej, tj. w 2013 roku, zrealizowanych zostało wspólnie z mieszkańcami 6
inwestycji:
1. Budowa ulicy Kartuskiej:
– w wyniku prac poswatała ulica z obustronnymi
chodnikami, nowym oświetleniem oraz progami
zwalniającymi;
– wnioskodawca:
Stowarzyszenie
w Bydgoszczy;
–

Mieszkańców

ul.

Kartuskiej

całkowity
koszt
inwestycji
679 144,84
z czego 25% wynosi 169 786,21 zł, natomiast 75% - 509 358,63 zł;

zł

brutto

2. Przebudowa ulicy Poziomkowej:
– w wyniku przeprowadzonych prac powstała
pieszo jezdnia o szerokości ok. 6 m
bez wydzielonych chodników z wyznaczonymi
miejscami parkingowymi;
– wnioskodawca: Stowarzyszenie "Poziomkowa Miedzyń"
w Bydgoszczy;
– całkowity koszt inwestycji 247 201,31 zł brutto z
czego 25% wynosi 61 800,33 zł, natomiast 75% - 185 400,98 zł;
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3. Modernizacja chodnika i zjazdu wzdłuż posesji usytuowanej przy ul. Lelewela 39
w Bydgoszczy:
– inwestycja dotyczyła remontu chodnika
i zjazdu ulicy wzdłuż posesji Lelewela 39
(działka nr ew. 4 obręb 177 – ulica Lelewela).
Szerokość chodnika i zjazdu pozostały
w dotychczasowych parametrach. W ramach
remontu wymieniono nawierzchnię chodnika
i zjazdu na kostkę Pol-bruk.
– wnioskodawca: Osoby prywatne – dwoje
mieszkańców Bydgoszczy;
– całkowity koszt inwestycji 8553,50 zł brutto z czego 25% wynosi 2138,38 zł, natomiast
75% - 6415,12 zł;
4. Modernizacja chodników i ulicy
i Sułkowskiego 21 w Bydgoszczy:

wzdłuż

nieruchomości

Modrzewiowa

14

–
w wyniku przeprowadzonych prac
powstała nowa nawierzchnia chodnika i
jezdni wzdłuż nieruchomości Sułkowskiego
21 i Modrzewiowa 14 od strony
południowej i zachodniej oraz nowa
nawierzchnia chodnika od strony północnej
ww. nieruchomości, przebudowano także
istniejącą kanalizację deszczową oraz
wykonano
tereny
zielone
(trawniki,
nasadzenie drzew i krzewów);
– wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz remontu ciągów pieszych i ulicy wzdłuż
nieruchomości ul. Modrzewiowa 14 i Sułkowskiego w Bydgoszczy;
– całkowity koszt inwestycji 421 175,67 zł brutto z czego 25% wynosi 105 293,92 zł,
natomiast 75% - 315 881,75 zł;
5. Budowa ogrodu
Konopnickiej:

fitness

przy

ul.

Marii

- zakres inwestycji obejmował postawienie trzech
elementów sportowo-rekreacyjnych, wykonanie
strefy z urządzeniami o nawierzchni z kostki
brukowej, wykonanie obrzeży ogrodowych
(trawnikowe) oraz budowę ogrodzenia;
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- wnioskodawcy: Osoby prywatne – dwoje mieszkańców Bydgoszczy
– całkowity koszt inwestycji 62 115,04 zł brutto z czego 25% wynosi 15 528,76 zł, natomiast
75% - 46 586,28 zł;
6. Budowa ogrodu fitness na Skwerze Dunarowskiego:
- zakres inwestycji obejmował postawienie pięciu elementów sportowo-rekreacyjnych,
wykonanie strefy z urządzeniami o nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie
obrzeży ogrodowych (trawnikowe);
- wnioskodawcy: Osoby prywatne – dwoje mieszkańców Bydgoszczy
– całkowity koszt inwestycji 60 085,51 zł brutto z czego 25% wynosi 15 021,38 zł, natomiast
75% - 45 064,13 zł.
Uruchomiony program przyczynił się do stworzenia partnerstwa pomiędzy samorządem
i lokalną społecznością. Dzięki niemu mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na wybór
realizowanych zadań publicznych, a tym samym w zdecydowanie większym stopniu
utożsamiają się z własną gminą. Program buduje także więzi społeczne wśród mieszkańców
uczestniczących w realizacji zadania oraz poczucie odpowiedzialności za otoczenie.
Funkcjonujący na terenie miasta Bydgoszczy program realizacji zadań publicznych w trybie
inicjatywy lokalnej cieszy się coraz większą popularnością oraz zainteresowaniem ze strony
mieszkańców. Wciąż rosnąca liczba stowarzyszeń zakładanych w celu realizacji konkretnych
zadań publicznych oraz wzrost zainteresowania ze strony pojedynczych mieszkańców
Bydgoszczy wskazuje, że jest on bardzo dobrym narzędziem aktywizacji społeczności
lokalnej. Zaznaczyć należy, że opisywany program niesie ze sobą korzyści dla obu stron,
tj. zarówno dla mieszkańców Bydgoszczy, którzy wspólnie z gminą realizują ważne
z ich punku widzenia zadania, jak również dla miasta, bowiem inwestycje te pokrywane są
przez miasto w 75%.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Koszty realizacji projektu dotyczą zabezpieczenia w budżecie miasta Bydgoszczy kwoty
na program realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej. W bieżącym roku
2014, podobnie jak to miało miejsce w roku 2013, zabezpieczono na ten cel kwotę 5 milionów
złotych.
Najistotniejszym, z punktu widzenia skuteczności projektu, było skomunikowanie
mieszkańców zainteresowanych projektem z odpowiednim wydziałem Urzędu Miasta
Bydgoszczy. To Wydział Administracji Budowlanej przekazywał wszystkie szczegóły
projektu i wspierał lokalne grupy działania w realizacji kolejnych etapów prowadzących do
sfinalizowania inwestycji. Promocję projektu oparto na ogłoszeniach w prasie lokalnej,
konferencjach prasowych oraz oficjalnych kanałach internetowych Ratusza. Drugim
elementem skutecznie wspierającym promocję „25/75” była prezentacja już zakończonych
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w ramach projektu inwestycji. Przykład z powodzeniem działających mieszkańców
mobilizował kolejnych lokalnych liderów do włączenia się w projekt.
Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów związanych z realizacją przedmiotowego
programu.
Wydatki poniesione na realizację programu inicjatyw lokalnych 25/75 (koszty brutto):
Ogłoszenia prasowe (3 tytuły lokalne)
4 181 zł
Nośniki rollup (4 szt.)
2 000 zł
Organizacja plenerowych konferencji prasowych
1 384 zł
7 565 zł
Suma

7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Sprawne funkcjonowanie Programu 25/75 uzależnione jest przede wszystkim
od odpowiedniej i bezproblemowej współpracy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta
Bydgoszczy. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne było ustalenie i wypracowanie jasnych
zasad współpracy umożliwiających przeprowadzenie inwestycji w możliwie najkrótszym
terminie.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
W kwestii realizacji zadań publicznych przy współudziale mieszkańców bardzo ważne jest
zaangażowanie gminy w szerokie propagowanie chęci współpracy.
Jasno określone zasady oraz chęć współuczestniczenia gminy w realizację zadań publicznych
ważnych dla jej mieszkańców są podstawą budowy i zacieśniania więzi ze społecznością
lokalną. Wspólna realizacja zadań buduje pozytywne relacje pomiędzy mieszkańcami
i władzami samorządowymi. Powyższe umożliwia budowę samorządu przyjaznego
dla mieszkańca i dbającego o komfort jego życia. Przystępując do realizacji projektu należy
w pierwszej kolejności podjąć działania promocyjno – informacyjne, polegające,
np. na uruchomieniu strony internetowej, opracowaniu ulotek informacyjnych, organizacji
spotkań z przedstawicielami Rad Osiedli oraz bezpośrednimi spotkaniami z mieszkańcami.
Ponadto przed wprowadzeniem w życie programu realizacji zadania publicznego w trybie
inicjatywy lokalnej warto skorzystać także z doświadczeń gmin, w których już funkcjonuje
taki program. Wskazówki oraz spostrzeżenia od nich uzyskane pozwolą na sprawniejsze
wprowadzenie programu w danej gminie oraz uniknięcie ewentualnych błędów.

7

