OPIS DOBREJ PRAKTYKI

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

Decydujmy razem – program rozwoju turystyki w Gminie Reszel
Reszel
11-440 Reszel ul. Rynek24
warmińsko-mazurskie
89 755-00-39
www.ugreszel.pl
89 755-07-58
promocja@ugreszel.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
W 2011 roku Gmina Reszel zgłosiła swój akces do pilotażowego programu „Decydujmy razem” wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz
podejmowaniu decyzji publicznych. Projekt powstał w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przy
współpracy partnerów. Wybrana została polityka publiczna zrównoważonego rozwoju –
„Program rozwoju turystyki w Gminie Reszel” . W tym celu został powołany przez
Burmistrza Reszla Mały Zespół Partycypacyjny, który miał za zadanie przygotowanie
i przeprowadzenie rekrutacji interesariuszy do projektu. W wyniku całorocznych prac zespołu
partycypacyjnego składającego się z mieszkańców gminy i przyjaciół powstał Program rozwoju
turystyki w Gminie Reszel, który jako inicjatywa oddolna został przekazany do uchwalenia przez
Radę Miejską. Ciekawym elementem projektu jest fakt, ze przy okazji działania w polityce
zrównoważonego rozwoju pojawił się element przedsiębiorczości – powołania przedsiębiorstwa
społecznego do obsługi ruchu turystycznego.
4. Opis działań
W wyniku oddolnego działania powstał zespół partycypacyjny składający się z grupy
interesariuszy: przedsiębiorców prowadzących na terenie gminy hotele, pensjonaty, właścicieli
gospodarstw agroturystycznych, restauratorów, zarządów stowarzyszeń, placówek kultury oraz
mieszkańców zajmujących się szeroko pojętym tematem turystyki. Podczas prac zespołu
rozpoznano walory turystyczne gminy Reszel składające się z zasobów kultury materialnej,
przyrodniczej, geograficznej, bazy turystycznej, historii, zasobów społecznych i osobowych.
Stworzono propozycje imprez kulturalno – rozrywkowych. Znaleziono osoby bezrobotne, które
były zainteresowane powołaniem Spółdzielni Socjalnej. Bezrobotni dodatkowo zostali wyposażeni
w wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania, możliwości skorzystania z programów
pomocowych i zapoznali się z praktycznym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa społecznego.
Wszystkie propozycje w programie zostały zapisane do realizacji w trzech projektach:
„Utworzenie Spółdzielni Socjalnej”; „Oznakowanie turystyczne i promocja gminy”; „Reszelski
Jarmark mieszczański – powrót do historii”. Do każdego projektu zostali wyznaczeni
koordynatorzy oraz realizatorzy. W ramach tych propozycji Gmina Reszel złożyła projekty do
LGD „Barcja” o wsparcie finansowe tych pomysłów.
Program skierowany został do Burmistrza Reszla, który przekazał go do podjęcia uchwały w tym
zakresie do Rady Miejskiej.

5. Uzyskane efekty
Zakładany cel stworzenia „Programu rozwoju turystyki w Gminie Reszel” został osiągnięty.
Uzyskanym efektem jest powołanie przedsiębiorstwa społecznego do obsługi ruchu turystycznego
w Reszlu w postaci Spółdzielni Socjalnej. Drugim elementem jest poprawa infrastruktury
turystycznej poprzez wyznaczenie i oznakowanie pieszej i rowerowej trasy turystycznej biegnącej
ciekawymi miejscami gminy Reszel oraz wzbogacenie małej architektury o drogowskazy i znaki
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turystyczne. Ponadto wykonany zostanie folder z płytą DVD promujące walory turystyczne w
gminie.
Największym efektem jest zdobyte doświadczenie na niwie współpracy samorządu
z mieszkańcami i sposobem wzajemnego komunikowania się. Ten temat powinien być bardziej
rozpoznany i wzmocniony przy realizacji nowych projektów tego typu.

6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Realizacja tego projektu praktycznie była bez nakładów finansowych poniesionych przez
samorząd. Środki pochodziły z realizowanego pilotażowego programu. Olbrzymim wkładem była
praca społeczna mieszkańców przy tworzeniu programu 7 spotkań od 2 do 4 godzin na jedno
spotkanie.
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Na początku wydawało się, że największym problemem będzie zaangażowanie osób do pracy
w zespole. Doświadczenie wskazuje, że ludzie potrafią angażować się w określonym temacie,
posiadają olbrzymią wiedzę, którą chcą przekazać pozostałym uczestnikom grupy. Najmniej
udanym procesem było konsultowanie projektu programu z mieszkańcami, gdyż w małym
środowisku utracone zostało działania prospołeczne oraz to, ze funkcjonuje mit - iż władza po to
została wybrana, aby zaspakajać potrzeby mieszkańców, a my ją rozliczymy za 4 lata.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Najważniejsze, aby umieć przekonać do programu interesariuszy. Od tego momentu praca
w zespole przebiega po właściwym torze.
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