OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy

Inicjatywa lokalna w Gminie Milicz 2014

nazwa gminy/powiatu

Gmina Milicz

dokładny adres

Urząd Miejski w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz

województwo

dolnośląskie

telefon

71 38 40 004

adres strony internetowej

www.milicz.pl

faks

71 38 41 119

adres e-mail

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
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, uchwalona przez Radę Miejską
w 2011 r., realizowana była w Gminie Milicz już dwukrotnie: w edycji na 2012 r.
przeznaczono na ten cel 100 000 zł, a mieszkańcy złożyli 26 wniosków, w edycji na 2013 r
było to już 250 000 zł, złożono 66 wniosków. W roku 2013 odbył się nabór wniosków na
trzecią edycję, na która przeznaczono również 250 000 zł, a złożono 66 wniosków, z których
do realizacji wybrano aż 44 zadania.
4. Opis działań
Zgodnie z Uchwałą Nr X/40/11 Rady Miejskiej w Miliczu z 30 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą
nr XVII/64/11 Rady Miejskiej w Miliczu z 30 listopada 2011 r. burmistrz Gminy Milicz Paweł
Wybierała 27 sierpnia 2013 r. rozpoczął nabór wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach Inicjatywy lokalnej przez mieszkańców gminy Milicz. Wnioski zgodnie z uchwała
mogły być składane przez mieszkańców w liczbie do 10 osób, grupę inicjatywna liczącą
powyżej 10 osób, bądź też za pośrednictwem podmiotów określonych w art. 19b ust. 1
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wnioski należało składać
w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, pok. nr 15.
Termin składania wniosków na realizację zadań w 2013 r. upływał z dniem 30 września 2013.
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej realizowana była w Gminie
Milicz już dwukrotnie: w 2012 (nabór wniosków do 21 stycznia 2012 r. w tym roku Rada
miejska przeznaczyła na realizację tego zadania 100 000 zł, mimo że burmistrz w projekcie
budżetu na 2012 rok przeznaczył na ten cel 200 000 zł) i w 2013 roku (nabór wniosków do 30
września 2012 r. – w tym roku Rada Miejska poparła projekt budżetu burmistrza
i przeznaczyła na ten cel 250 000 zł). Nabór wniosków na realizacje zadań publicznych
w ramach inicjatywy lokalnej na 2014 r odbywał się do 30 września 2013 r., a budżecie Gminy
Milicz na 2014 r. również zarezerwowano na ten cel 250 000 zł. W pierwszej edycji Inicjatywy
lokalnej Gminy Milicz (zadania realizowane w 2012 r.) wpłynęło 26 wniosków na łączną
kwotę 552 336,93 zł. Obejmowały one zadania inwestycyjne, spotkania integracyjne
mieszkańców, infrastrukturę turystyczną i ochronę przyrody. W drugiej edycji Inicjatywy
lokalnej Gminy Milicz wnioski złożyło 66 podmiotów na łączną kwotę przekraczającą 700
tys. zł.
W ramach Inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Milicz mogli ubiegać się – podobnie jak
w latach poprzednich – o realizację zadania publicznego w zakresie:
1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w
szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,
budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy Milicz;
2. Działalności charytatywnej;
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3. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6. Promocji i organizacji wolontariatu;
7. Edukacji oświaty i wychowania;
8. Działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
9. Ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście i wsiach;
10. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie niezbędne dokumenty można było znaleźć na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Miliczu – zakładka Inicjatywa lokalna. Dodatkowych informacji udzielał insp. Magdalena
Wichrzycka, pok. nr 60, tel. 071 38 04 316.
O kolejnym naborze wniosków w ramach Inicjatywy lokalnej gmina Milicz informowała na
swojej stronie internetowej (okresowy banner boczny przekierowujący do informacji na ten
temat), na Facebooku (fanpage gminy), poprzez plakaty rozwieszane na tablicach
ogłoszeniowych w 52 sołectwach oraz na słupach i tablicach w samym Miliczu.
W bezpłatnym dodatku do mieszkańców na temat Budżetu Obywatelskiego ukazał się
artykuł „Szansa dla inicjatyw lokalnych, przypominający o poprzedniej edycji oraz o zakresie
i kryteriach naboru wniosków (artykuł w załączeniu). 18 września 2013 r. w Urzędzie
Miejskim w Miliczu odbyło się spotkanie przedstawicielki urzędu odpowiedzialnej za
współprace z organizacjami pozarządowymi – insp. Magdaleny Wichrzyckiej – z osobami
zainteresowanymi inicjatywą lokalną, które miało charakter informacyjno-instruktażowy.
Po terminie napływania wniosków burmistrz osobnym zarządzeniem powołał komisję
oceniającą wnioski, w której znalazło się 5 urzędników. Oceniali oni wnioski pod wzgl.
Formalnym oraz wg następujących kryteriów:
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej - 0-1
punkty,
2) forma udziału mieszkańców:
a)

świadczenia pracy społecznej – 5 punktów,

b)

świadczenia rzeczowe – 3 punkty,

c)

świadczenia pieniężne – 1 punkt,
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w przypadku łączenia różnych form udziału mieszkańców, przyznaje się sumę
punktów za poszczególne formy,
3) wkład własny w formie świadczeń pracy społecznej:
a)

do 10 godzin pracy społecznej – 1 punkt,

b)

od 11 do 30 godzin pracy społecznej – 3 punkty,

c)

od 31 do 50 godzin pracy społecznej – 5 punktów,

d)

od 51 do 70 godzin pracy społecznej – 7 punktów,

e)

powyżej 71 godzin pracy społecznej – 9 punktów,

4) zaangażowanie środków z budżetu Gminy Milicz:
a)

do 10 000 zł – 10 punktów,

b)

10 001 zł – 20 000 zł – 9 punktów,

c)

20 001 zł – 40 000 zł – 8 punktów,

d)

40 001 zł – 50 000 zł – 7 punktów,

e)

50 001 zł – 60 000 zł – 6 punktów,

f)

60 001 zł – 70 000 zł – 5 punktów,

g)

70 001 zł – 80 000 zł – 4 punkty,

h)

80 001 zł – 90 000 zł – 3 punkty,

i)

90 001 zł – 100 000 zł – 2 punkty,

j)

powyżej 100 000 zł – 1 punkt.

Lista rankingowa została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Miliczu oraz w bezpłatnym dodatku dla mieszkańców do Tygodnika
Milickiego, gdzie znalazły się również wypowiedzi niektórych wnioskodawców
z poprzedniej edycji oraz opisano zrealizowane przez gminę w ramach Inicjatywy lokalnej
inwestycje lub imprezy (artykuły w załączeniu). W trzeciej edycji Inicjatywy Lokalnej
wpłynęły 63 wnioski, z których dofinansowanych zostało 44.
5. Uzyskane efekty
Inicjatywa lokalna realizowana jest w gminie Milicz z inicjatywy Burmistrza Pawła
Wybierały i mimo, że w pierwszym roku jej realizacji radni zmniejszyli o połowę
wnioskowaną przez burmistrza kwotę 200 000 zł, w kolejnych edycjach akceptowali jego
propozycje, przeznaczając na ten cel 25 000 zł, co w skali Polski i w skali dość skromnego
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budżetu gminy Milicz jest kwotą bardzo dużą. Projekt jest systematycznie udoskonalany
w kolejnych edycjach, zwłaszcza pod wzgl. dotarcia z informacją do mieszkańców gminy,
zachęcenia ich, by brali sprawy w swoje ręce i poinstruowania ich, jak wypełnić wniosek.
Duża liczba składanych wniosków – 26 w pierwszej edycji, 66 w drugiej, a 63 w trzeciej –
świadczy o olbrzymim zainteresowaniu mieszkańców gminy tą formą współdecydowania
o wykorzystaniu środków na cele lokalnej społeczności. Mimo znaczącej liczby stowarzyszeń
działających na terenie gminy Milicz wiele osób działa nieformalnie lub nie ma osobowości
prawnej stowarzyszenia czy fundacji i dzięki inicjatywie lokalnej ma możliwość ubiegani się
o środki na realizację inwestycji, imprezy, rewitalizacji zdewastowanego lub zaniedbanego
fragmentu wsi, spotkań integracyjnych mieszkańców lub innych działań wpisujących się
w zadania własne gminy. W ramach inicjatywy lokalnej składają jednak wnioski zarówno
stowarzyszenia, jak i wspólnoty mieszkaniowe, strażacy z OSP, rady rodziców wraz
z dyrekcją szkół, kluby sportowe, mieszkańcy sołectw i nieformalnych „dzielnic” Milicza.
W działania włączają się również przedsiębiorcy.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Druk plakatów i wniosków – 300 zł.
Reklama w prasie – 2400 zł
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
W poprzednich edycjach zdarzyło się, że dany podmiot nie podpisał z własnej winy umowy
o realizacji zadania.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Inicjatywa Lokalna jest niedoceniana przez samorządy, znacznie „modniejszy jest Budżet
obywatelski. Warto podejmować te działania, bo w znacznie większym stopniu aktywizują
lokalną społeczność.
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