OPIS DOBREJ PRAKTYKI
„Konsultacje społeczne: wspólne z mieszkańcami przygotowanie regulaminu trybu realizacji
i kryteriów oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej.”
1. Dane dotyczące gminy/powiatu
A. Nazwa gminy/powiatu
Gmina Miasto Częstochowa
województwo: Śląskie
B. Dokładny adres:
Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13, Częstochowa 42-217
C. Telefon: 34 3707 100
D. www.czestochowa.pl, www.konsultacje.czestochowa.pl
E. Faks: 34 370 71 70
F. Adres e-mail:
info@czestochowa.um.gov.pl

2. Rodzaj podjętych działań:
A. kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału obywateli 
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej
B. wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej



C. rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem 
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu
D. oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi
E. formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju
F. działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne,
działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu
G. decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom 
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli

3. Przedmiot działalności
Wspólne z mieszkańcami przygotowanie Regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach
inicjatywy lokalnej na rok 2012 w oparciu o zapisy Uchwały Nr 187/XIII/2011 Rady miasta Częstochowy
z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Przyjęta przez Radę Miasta Częstochowy 10 października uchwała zakłada, że szczegółowy
regulamin dot. funkcjonowania inicjatywy lokalnej powinien zostać przyjęty Zarządzeniem
Prezydenta Miasta. Mając na uwadze fakt, iż regulamin dotyczy głównie organizacji
pozarządowych i rad dzielnic, zasadnym było stworzenie tego dokumentu we współpracy z tymi
podmiotami.
4. Opis działań
Regulamin na warsztatach
Wspólne z mieszkańcami przygotowanie Regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach
inicjatywy lokalnej na rok 2012 w oparciu o zapisy Uchwały Nr 187/XIII/2011 Rady miasta Częstochowy
z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań
publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Przyjęta przez Radę Miasta Częstochowy 10 października uchwała zakłada, że szczegółowy
regulamin dot. funkcjonowania inicjatywy lokalnej powinien zostać przyjęty Zarządzeniem
Prezydenta Miasta. Mając na uwadze fakt, iż regulamin dotyczy głównie organizacji
pozarządowych i rad dzielnic zasadnym było stworzenie tego dokumentu we współpracy z tymi
podmiotami.
Za realizację projektu wspólnego opracowania regulaminu odpowiedzialne było Biuro Inicjatyw
Lokalnych i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy.
Projekt rozpoczęły szkolenia dla Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych i pracowników urzędu
z zakresu zagadnień dot inicjatyw lokalnych zawartych w ustawie o pożytku publicznym
i o wolontariacie oraz zapisów uchwały Rady Miasta Częstochowy.
Informacje o szkoleniach opublikowane zostały na stronie internetowej :
www.konsultacje.czestochowa.p link:http://konsultacje.czestochowa.pl/?p=3075#more-3075
oraz przekazane za pośrednictwem lokalnych mediów.
Szkolenia prowadzone przez pracowników Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych
odbyły się 24.01.2012, 1 i 15 lutego i 5 marca 2012(łącznie w szkoleniu wzięło udział 87 osób).
Warsztaty z mieszkańcami odbyły się 6 marca 2012 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.
W spotkaniu wzięli udział: Prezydent Miasta Częstochowy, przedstawiciele Rad Dzielnic,
organizacji pozarządowych, urzędnicy oraz Radni Miasta.

Omawiany regulamin trybu realizacji kryteriów oceny wniosków w ramach projektu
przedstawiony był punkt po punkcie, a uczestnicy warsztatów podczas trwania prezentacji
zgłaszali uwagi dotyczące dyskutowanych zapisów. Przygotowany projekt regulaminu
po konsultacjach, został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.
Informacje o spotkaniu:
http://www.czestochowa2020.pl/inicjatywa_lokalna_czyli_obywatele_do_pomocy,306730,2.html
Przyczyny:
Konieczność przygotowania dokumentu wykonawczego do uchwały Rady miasta Częstochowy
określającego zasady wykonywania inicjatyw lokalnej.
Cele:
1. Przygotowanie regulaminu wspólnie z mieszkańcami (potencjalnymi uczestnikami inicjatyw)
sprawia, że zapisy dokumentu są satysfakcjonujące zarówno dla urzędników, jak i grup
inicjatywnych, co automatycznie zwiększa udział mieszkańców w podejmowaniu tego typu
przedsięwzięć.
2. Uchwała i regulamin regulują współpracę samorządu, mieszkańców i organizacji
pozarządowych, przy realizacji różnych zadań publicznych. Istotą tych działań jest
wykorzystanie potencjału społecznego i zaangażowania mieszkańców. Inicjatywa lokalna jest
więc z jednej strony nowym narzędziem realizacji zadań publicznych, a z drugiej wspiera
wykorzystanie potencjału lokalnego.
Inicjatorzy działań: Urząd Miasta Częstochowy.
Przebieg działań:
1. Przygotowanie materiałów i konspektów szkoleń (grudzień 2011 r.).
2. Przeprowadzenie szkoleń dla Rad dzielnic, organizacji pozarządowych i urzędników.
3. Przeprowadzenie warsztatów, sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy (styczeń, luty, marzec
2012 r.).
4. Konsultacje
regulaminu
–
ogłoszenie
na
stronie
www.ngo.czestochowa.pl,
www.konsultacje.czestochowa.pl (marzec 2012 r.).
5. Przyjecie regulaminu zarządzeniem Prezydenta Miasta (marzec 2012 r.).
6. Nabór wniosków. (kwiecień, maj 2012 r.).
5. Uzyskane efekty
Dzięki uchwaleniu Regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
na rok 2012 mieszkańcy uzyskali mozliwość wskazania władzom miasta problemów dla nich
istotnych oraz sposobu ich rozwiązania. Ustalono jasne zasady tworzenia i realizowania wniosków
ułatwiające częstochowianom aktywny udział w życiu miasta. Do Urzędu Miasta Częstochowy
wpłynęło dziesięć wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Cztery wnioski zostały przyjęte do realizacji; dotyczyły one budowy parkingu, dwóch kanalizacji
sanitarnych oraz przedłużenia jednej z miejskich dróg. Inwestycje są w trakcie realizacji.

Niematerialnym jednak ważnym efektem wprowadzenia Regulaminu jest wzrost świadomości
obywatelskiej wśród mieszkańców miasta, co przyczyni się do jeszcze większej ich partycypacji
w życiu Częstochowy.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu.
Szkolenia prowadzili pracownicy Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, sale
szkoleniowe stanowią zasoby Urzędu Miasta Częstochowy.
Koszt materiałów szkoleniowych, ksero 200 zł.
7.

Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Wyzwaniem podczas realizacji projektu było zmotywowanie przedstawicieli jednostek
pomocniczych i organizacji do aktywnej pracy warsztatowej.

8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu.
Wdrożenie inicjatywy lokalnej warto poprzedzić wizytą studyjną w gminie, która ma
doświadczenie w realizacji tego typu zadań.

