
Inicjatywa  lokalna w 2019 roku

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy samorządu z mieszkańcami. Służy wspólnej
realizacji  zadań  publicznych  na  rzecz  lokalnej  społeczności.  Jeśli  mieszkańcy  mają  pomysł  na
konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcą zaangażować się w ich wykonanie  mogą złożyć
do Urzędu Miejskiego wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Gmina  Leśna  rozwija  się  dzięki  aktywnym  mieszkańcom-  ludziom  i  organizacjom,  którzy
ożywiają  i  integrują  lokalne  społeczności.  Pomysły  mieszkańców często  pozostają  jednak  tylko w
sferze  marzeń,  bo  brakuje  im  wsparcia  lub  funduszy  na  realizację.  Narzędziem  do  ich
urzeczywistnienia może być inicjatywa lokalna,  zakładająca partnerską współpracę mieszkańców i
urzędu. 

Dlatego też w 2019 roku, po raz pierwszy, wyszliśmy z tego typem projektu do mieszkańców.
Nabór  wniosków  przeprowadziliśmy  pod  hasłem  wiosennych  porządków  oraz  ochroną  owadów
zapylających. Do pozyskania były mikrogranty w wysokości do 500 zł. Był to projekt pilotażowy do
oceny, czy mieszkańcy będą zainteresowani udziałem oraz jakie osiągniemy efekty.

Otrzymaliśmy  28  wniosków  od  nieformalnych  grup  mieszkańców  (co  najmniej  trzech),
stowarzyszeń, fundacji.  Kreatywność i pomysłowość mieszkańców i tym razem nas nie zaskoczyła.
Mieszkańcy zaplanowali wiele interesujących inicjatyw takich jak: domki dla owadów, modernizacja
przystanków autobusowych, zagospodarowywanie zanieczyszczonych terenów pod skwery zieleni,
poprawa estetyki wsi. 

Podsumowując  realizację  projektów  zrealizowanych  w  2019  roku  w  ramach  inicjatyw
lokalnych mieszkańcy zrealizowali  zadania o całkowitej  wartości  58.530 zł,  przy dofinansowaniu z
gminy w wysokości  13.928 zł,  co  stanowi jedynie 24%. Podkreślić  należy,  iż  mieszkańcy wykazali
wkład rzeczowy o wartości 14.420,30 zł (25%), wkład finansowy w wysokości 1.713 zł (3%) oraz pracę
o wartości 28.468,70 zł (48%). 

Powyższe jednoznacznie prezentuje,  iż  przy minimalnym nakładzie  finansowym z budżetu
gminy, a przy ogromnym zaangażowaniu się mieszkańców zrealizowano zadania, które w normalnym
trybie przez długi okres nie zostałyby sfinalizowane. 

Z  całą  pewnością  przeprowadzoną  edycję  inicjatyw  lokalnych  należy  rozpatrywać  w
kategoriach  sukcesu.  Dotychczas  głównie  mieszkańcy  wsi  samodzielnie  dbali  o  swoje  otoczenie,
poprawiali estetykę, pozyskiwali na ten cel środki zewnętrzne. W roku ubiegłym, po raz pierwszy do
tego grona dołączyli mieszkańcy Leśnej. Aż 8 wniosków otrzymało wsparcie finansowe na działania
dotyczące  miasta.  Zdecydowanie  dążyć  będziemy,  aby  jeszcze  szersze  grono  mieszkańców
angażowało się w życie lokalne i czuło możliwość oraz potrzebę zmiany swojego otoczenia na jeszcze
lepsze oraz piękniejsze. 

Z naszej strony, po przeprowadzeniu naboru wniosków, ich ocenie, podpisaniu umów oraz
rozliczeniu  mamy  swoje  spostrzeżenia.  Przede  wszystkim  należy   uprościć  procedurę  naboru
wniosków oraz ich rozliczania, do czego już przystąpiliśmy. Z czasem można byłoby pomyśleć nad
zwiększeniem wartości mikrograntu do np. 1000- 1500 zł i realizować większe przedsięwzięcia. 
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