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Wstęp 
Informacje na temat badanego samorządu 

 

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec  
ul. Pl. Wolności 25, 

42 – 440 Ogrodzieniec 
Województwo śląskie  

 

Gmina  Ogrodzieniec  znajduje  się w  środkowo  –  wschodniej  części  województwa  
śląskiego i jednocześnie w południowej części Powiatu Zawierciańskiego, w niedalekiej 
odległości od trzech głównych aglomeracji Polski południowej: Krakowa (60 km), Katowic 
(55 km) i Częstochowy (50 km). W odległości 30 km od Ogrodzieńca znajduje się 
międzynarodowe  lotnisko  pasażerskie  w  Katowicach  -  Pyrzowicach,  a  w  odległości  60  km  
międzynarodowe lotnisko w Krakowie-Balicach.   

Obszar Gminy znajduje się w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego, a jednocześnie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Gmina 
charakteryzuje się typowym wyżynnym krajobrazem z lasami, polami oraz licznymi 
ostańcami skalnymi. Najwyższym wzniesieniem jest Góra Zamkowa, zwana również Górą 
Janowskiego, wznosząca się na 515,5 m. nad poziom morza. Gmina Ogrodzieniec od zachodu 
sąsiaduje z gminą Łazy, od północnego - zachodu z miastem Zawiercie, od północy z Gminą 
Kroczyce, od wschodu z Gminą Pilica, od południa z Gminą Klucze, która należy do Powiatu 
Olkuskiego w województwie Małopolskim. Powierzchnia Gminy wynosi ogółem 86 km², z 
czego  blisko  połowę zajmują lasy.  Gminę zamieszkuje  9.632  osoby  (stan  na  31.12.2005)  z  
czego prawie połowa mieszka w samym Ogrodzieńcu, 4470 mieszkańców (stan na 
31.12.2009), natomiast pozostałe osoby w dziesięciu sołectwach gminy:  

· Fugasówka - Markowizna - 838  
· Giebło - 489  
· Giebło Kolonia – 235 
· Gulzów - 283  
· Kiełkowice - 447  
· Mokrus - 330  
· Podzamcze - 1011  
· Ryczów - 911  
· Ryczów Kolonia - 327  
· Żelazko - Śrubarnia - 214 
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Udział gminy w Przejrzystej Polsce 

 

Gmina Ogrodzieniec wzięła udział w Programie „Przejrzysta Polska” w 2006 roku, 
którego celem było przeprowadzenie 3 zadań obligatoryjnych oraz wybranych zadań 
fakultatywnych w zakresie 6 Zasad Dobrego Rządzenia. Z zadań gmina wywiązała się 
wzorcowo. 

W 2007 roku Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec jako laureat programu wziął udział 
w II etapie kontynuacji Przejrzystej Polski a w 2008 r. w III edycji, do której zostało 
zaproszonych 47 samorządów. Celem było wypracowanie formuły audytu zadań 
wprowadzonych w ramach akcji Przejrzysta Polska. Uczestnicy kontynuacji wspierani przez 
ekspertów prowadzili audyt co najmniej dwóch zadań obligatoryjnych. Wnioski z audytu 
posłużyły do opracowania systemu certyfikacji. W ramach Kontynuacji powołano też Forum 
Jednostek, skupiające najbardziej aktywne samorządy biorące udział w akcji – wymiana 
doświadczeń i propagowanie idei przejrzystości działań jednostek samorządu terytorialnego. 

Wdrażane zadania  

 

Na etapie kontynuacji programu Przejrzysta Polska, oprócz zadań realizowanych w 
obrębie pozostałych 6 zasad, gmina w ramach zasady partycypacji społecznej ustaliła wraz z 
mieszkańcami procedurę konsultacji społecznych. Na zakończenie gmina otrzymała tytuł 
Laureata Kontynuacji Programu Przejrzysta Polska. 
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PRZEDMIOT BADANIA 
Współpraca samorządu z organizacjami 

Przedmiotem niniejszego badania jest monitoring zasady partycypacji społecznej, 
która zgodnie z definicją przyjętą w Programie Przejrzysta Polska oznacza, że mieszkańcy 
mają praktyczną możliwość uczestniczenia w decydowaniu o działaniach, kierunku rozwoju, 
przyjmowanych rozwiązaniach w swojej gminie czy mieście; gdzie partycypacja jest normą, a 
nie odświętnym hasłem wyborczym. 

Analizą objęte zostały działania podejmowane przez samorząd i organizacje 
pozarządowe w gminie Ogrodzieniec, sposób i jakość współpracy miedzy tymi podmiotami 
oraz informacje, jakie zostają zamieszczane w mediach lokalnych i na stronach 
internetowych.  

Liczba  organizacji  działających  na  terenie  Ogrodzieńca  w  przedziale  kilku  lat  jest  w  
zasadzie stała.  

Liczba organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, koła 
gospodyń,  łowieckie  i  pszczelarzy,  chóry,  zespoły  i  inne)  w  podziale  na  kolejne  lata  
przedstawia się następująco.  

 2006 2007 2008 2009 

Liczba NGO  34 34 33 33 

 

Trzy organizacje mają status Organizacji Pożytku Publicznego i mogą korzystać z 1% 
podatku na ich działalność. 

Samorząd wspiera rozwój organizacji działających na terenie Ogrodzieńca w sposób 
materialnego wsparcia działań i w sposób pozafinansowy. 

Wsparcie finansowe w przeciągu kilku ostatnich lat wyniosło blisko 300.000 zł. 

Kwota środków przeznaczanych przez samorząd na dotacje dla organizacji 
w poszczególnych latach rozkłada się następująco: 

2009 
zgodnie z harmonogramem na 2009 r. zaplanowano 110.000. zł w ramach 
konkursów  zgodnie  z  ustawą o  pożytku  publicznym  i  wolontariacie;  Zakup  
samochodu dla OSP, sport, wędkarze 

2008 
100.000 zł. w ramach konkursów z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 
Zakup samochodu dla OSP, sport, wędkarze 

2007 
50.000 zł. w ramach konkursów z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 
sport, pszczelarze 



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

5 

   
 

Opis realizacji badania 

 

Badanie przeprowadzono za pomocą wielu dostępnych metod badań społecznych, 
tak aby zapewnić obiektywność pozyskanych informacji oraz możliwość ich weryfikacji. 

W trakcie badania zastosowano następujące metody: 

· Analiza strony internetowej urzędu, 
· Analiza strony podmiotowej BIP,  
· Analiza stron internetowych organizacji działających na terenie miasta, 
· Analiza stron miasta, 
· Wywiady ustrukturyzowane osobiste i telefoniczne, 
· Obserwacje w trakcie wizyt w urzędzie i gminie (tablice ogłoszeń, słupy 

ogłoszeniowe), 
· Analiza prasy lokalnej i ulotek o imprezach i innych wydarzeniach, jakie mają miejsce 

na terenie gminy Ogrodzieniec i gmin ościennych. 

W ramach monitoringu zasady partycypacji społecznej w gminie Ogrodzieniec 
przeprowadzono wywiad z Burmistrzem, Panem dr Andrzejem Mikulskim i Sekretarzem – 
przedstawicielem gminy ds. NGO, Panem Dariuszem Ptaś oraz pełne wywiady z 
przedstawicielami dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy 
Ogrodzieniec.  

Strony internetowe Ogrodzieńca (w tym BIP) poddano analizie pod kątem ich 
przejrzystości dla przeciętnego mieszkańca oraz dostępności informacji nt. działalności 
gminy.  

Wywiady z przedstawicielami urzędu przeprowadzono w jego siedzibie w 
następujących terminach: wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Ogrodzieniec – 
03.03.2010 r., wywiad z Sekretarzem jako przedstawicielem gminy ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi – 22.02.2010 r.  

 

Wywiady (w tym próby wywiadów z osobami, których kontakty telefoniczne były 
dostępne na stronach internetowych) z przedstawicielami lokalnych organizacji 
przeprowadzono telefonicznie w dniach 14.05.2010r., 17.05.2010 r., 19.05.2010 r.  

Wśród wytypowanych jednostek były organizacje działające w różnych obszarach: 
sportu, działalności na rzecz młodzieży, rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i materialnego 
wsi polskiej oraz tworzenia nowoczesnego rolnictwa, ochrona środowiska i zasobów 
naturalnych, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi, aż po działalność 
kulturalną, oświatowo rekreacyjną. Dobór był podyktowany chęcią uzyskania danych na 
temat warunków, w jakich funkcjonują w gminie różne organizacje pozarządowe, 
posiadające i nieposiadające osobowości prawnej. 

 

Realizacja wywiadów z przedstawicielami samorządu przebiegała sprawnie, nie 
zaobserwowano trudności w interpretacji pytań. Badani wykazywali bardzo zaangażowanie 
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tematem podczas udzielanych odpowiedzi. Żaden z respondentów nie odmówił udziału w 
wywiadzie.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na trudności z przeprowadzeniem wywiadów z 
przedstawicielami organizacji społecznych działających na terenie Ogrodzieńca. W wielu 
przypadkach nastąpiły trudności w pozyskaniu kontaktu telefonicznego do decyzyjnej osoby, 
która jest przedstawicielem organizacji, lub w samym przeprowadzeniu wywiadu.  

Czas realizacji wywiadów z wszystkimi respondentami wahał się w granicach 0,2-2,50 
h.  Z  uwagi  na  ilość i  zakres  pytań,  najdłużej  trwały  wywiady  z  przedstawicielami  urzędu  –  
Burmistrzem i Sekretarzem - przedstawicielem gminy ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.  

 

Pierwsze wnioski z przeprowadzenia badania 

 

1. Na stronie internetowej znajduje się wykaz organizacji pozarządowych działających 
na  terenie  gminy  co  w  istotny  sposób  ułatwiło  badanie.  Wykaz  zawiera  dane  w  
postaci  zakresu  działalności  organizacji,  nazwy  i  adresu,  osobę do  kontaktu  oraz  w  
kilku przypadkach poprzez odwołanie się do strony internetowej organizacji dane 
kontaktowe telefoniczne (ostatnia aktualizacja marzec 2010, po przeprowadzonych 
wywiadach w gminie). 

2. Wykaz organizacji na stronie internetowej jest opatrzony kolorowymi ikonami co 
niewątpliwie polepsza odbiór strony i gminy w zakresie dbałości o wizerunek dla 
mieszkańców i organizacji oraz zaangażowania we współpracę z podmiotami 
społecznymi. 

3. Na stronie internetowej w zakładce sołectwa również można dowiedzieć się, jakie 
organizacje działają w konkretnych sołectwach. 

4. Na stronie internetowej urzędu i stronie BIP nie ma kontaktów telefonicznych do 
większości organizacji, w kilku przypadkach zdarzyło się, że kontakt był nie aktualny, 
w jednym przypadku okazało się, że organizacja jest w trakcie likwidacji (klub 
sportowy),  tej  informacji  nie  było  na  stronie  urzędu  –  dopiero  na  stronie  klubu;  w  
jednym przypadku organizacja jest w trakcie zmian organizacyjnych związanych z 
podległością pod  centralę w  Polsce.  Nieaktualne  dane  są również w  wykazie  
prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Istnieją również rozbieżności 
w informacjach przedstawianych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu i stronach internetowych Urzędu w Ogrodzieńcu. 

5. Informacje dotyczące organizacji społecznych i ich aktywności oraz współpracy z 
samorządem są zbierane i dokumentowane w dużej części osobiście przez Sekretarza.  

6. W gminie jest powołany zespół koordynujący współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, ale nie ma tej informacji na stronie internetowej. 

7. Nie było barier w zakresie uzgodnienia terminu na spotkanie z przedstawicielami 
gminy. Burmistrz i Sekretarz wykazali się bardzo dużym zainteresowaniem w zakresie 
wywiadów. Mimo innych ważniejszych spraw chcieli podzielić się swoimi 
doświadczeniami we współpracy z organizacjami pozarządowymi i sposobem 
realizacji zasady partycypacji społecznej. 

8. Mimo nie udostępnienia przed wywiadem, respondentom narzędzi badawczych, 
okazało się , iż ich wiedza o programie „Przejrzysta Polska” oraz o jego zasadach, w 
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tym rozumienie zasady partycypacji jest na zadawalającym poziomie – dotyczy w 
szczególności przedstawicieli gminy.  

9. Wiedza respondentów – przedstawicieli samorządu o działalności organizacji w 
gminie, o samej gminie i jej życiu jest bardzo duża. Burmistrz i Sekretarz wykazują 
bardzo duże osobiste zaangażowanie w działalność organizacji na terenie gminy i 
miasta.  



 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

8 

   
 

Wyniki  
Działania samorządu realizujące zasadę partycypacji 

 

Gmina Ogrodzieniec prowadzi szeroką działalność w zakresie sprawnej realizacji 
zasady partycypacji społecznej.  

 

Wymieniane przez respondentów przejawy zasady partycypacji w gminie to głównie: 

ü działalność bardzo dużej liczby organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w 
gminie, zdaniem samorządu oznacza to, że mieszkańcy chcą się zrzeszać i działać dla 
dobra gminy, 

ü ogłaszanie konkursów ofert na realizację zadań gminy (dotacje) – przykład 
ogłoszenie dotyczące 2010 roku w Gazecie Ogrodzienieckiej nr 2/02/2010 str. 2, 
zakończone 12 kwietnia 2010 r. udzieleniem dotacji dla Klubu Sportowego „Giebło”, 

ü uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi – 
uchwała z 4 grudnia 2009 r. i jego monitoring poprzez pracowników merytorycznych, 

ü wypracowanie  procedury  konsultacji  społecznych  –  uchwała  Rady  Miejskiej  w  
Ogrodzieńcu nr XLVII/407/2006 z 24.08.2006 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ogrodzieniec, 

ü powołanie zespołu ds. konsultacji samorządu z organizacjami pozarządowymi. 
Skład zespołu: Dyrektor Domu Kultury oraz 2 przedstawicieli organizacji działających 
na terenie gminy. Znaczenie tego zespołu zdaniem samorządu jest niewielkie, 
spotkania mają charakter organizacyjny i mają na celu wskazanie sugestii co do 
współpracy samorządu z lokalnymi organizacjami. Ze względu na liczbę organizacji 
najczęściej prowadzone są przez administrację konsultacje bezpośrednie z 
organizacjami pozarządowymi. 

ü zebrania miejskie - opiniowanie uchwał gminnych,  

ü przyjęcia interesantów w urzędzie przez Burmistrza podczas godzin otwarcia 
urzędu, 

ü informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w ramach informacji dla 
radnych i mieszkańców w Prasie lokalnej, 

ü spotkania z sołectwami (1-2 w miesiącu), 

ü spotkania z mieszkańcami (np. w sprawie nadanie nazwy ulicy w miejscowości 
Giebło Kolonia – uchwała 8.02.2010 r.), 

ü konsultacje społeczne z mieszkańcami (wedle potrzeb), 

ü Biuletyn Samorządowy Gazeta Ogrodzieniecka – bezpłatna dla każdego mieszkańca 
nt. działań gminy (1 w m – cu), nakład 2000 egz., 

ü ankiety dla mieszkańców, 
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ü spotkania noworoczne z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami (podsumowania 

i plany), 

ü spotkania z organizacjami nt. programu współpracy gminy z NGO w kolejnych latach, 

ü wspólna organizacja, urzędu wraz z organizacjami i mieszkańcami, świąt i imprez 
lokalnych, 

ü strona internetowa Stowarzyszenia Mój Ogrodzieniec (portal turystyczno – 
informacyjny) www.mojogrodzieniec.pl, na której są zamieszczane informacje 
dotyczące tego co dzieje się w mieście,  

ü możliwość wysyłania  drogą e  –  mailową pytań do  Burmistrza  (na  stronie  
www.mojogrodzieniec.pl), 

ü forum e – Ogrodzieniec, na którym istnieje dostęp do Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Ogrodzieniec (w szczególności do informacji z sesji rady miejskiej), 

ü współpraca z powiatem i działającymi tam organizacjami. 

 

Taka różnorodność, jak i skala działań, o jakich mówią przedstawiciele samorządu 
mają prawo sprzyjać umacnianiu zasady partycypacji społecznej w gminie. 

 

Od 2007 roku obserwowane jest zwiększenie mieszkańcom i lokalnym organizacjom 
dostępu do wszelkiego rodzaju informacji nt. działań gminy – z uwagi na możliwości, jakie 
niesie ze sobą Internet. Więcej informacji jest zamieszczanych na stronie internetowej 
urzędu oraz w gazecie samorządowej. Na łamach Gazety Ogrodzienieckiej Burmistrz 
informuje o swoich podejmowanych działaniach w zakresie pełnionej funkcji oraz 
umieszczane są interpelacje i zapytania radnych, na które Burmistrz tu odpowiada.  

W sprawozdaniu z pracy Burmistrza jest również informacja o spotkaniach 
sprawozdawczych organizacji pozarządowych. 

Poza  tym,  częsta  obecność Burmistrza  na  licznych  spotkaniach  gminnych  z  
mieszkańcami i lokalnymi organizacjami (informacje uzyskane podczas wywiadów z 
przedstawicielami samorządu i prasy lokalnej). Niewątpliwie osobiste zaangażowanie 
Burmistrza i Sekretarza może przyczyniać się do budowania podstaw współpracy między 
gminą, a jej mieszkańcami. Rezultatem, przedstawiciele gminy stale utwierdzają się w 
przekonaniu, że pomimo nakładów czasu i energii warto angażować mieszkańców w życie i 
rozwój gminy, pytać o zdanie, konsultować pewne decyzje i wspierać finansowo i poza 
finansowo działalność organizacji. 

 

Wpływ wdrożenia zasady partycypacji na funkcjonowanie samorządu 

 

Zasada partycypacji rozwinęła się w gminie na przestrzeni ostatnich lat. Przyjęte 
mechanizmy takie jak m.in. cykliczne spotkania z mieszkańcami i organizacjami lokalnymi, 
konsultacje społeczne, lokalne samorządowe media (gazeta samorządowa, strona 
internetowa urzędu) czy współpraca urzędu z lokalnymi organizacjami, funkcjonują 
sprawnie.  

http://www.mojogrodzieniec.pl/
http://www.mojogrodzieniec.pl/
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Respondenci urzędu wskazywali na ważną kwestię jak rozumieją partycypację 

społeczną – jako przewidywalność władzy. Poprzez to, że mieszkańcy mają rzeczywisty 
kontakt z władzą, a ta jest przewidywalna, wiedzą że mogą mieć wpływ na to co się dzieje w 
ich otoczeniu i inaczej nie powinno być. Zasada partycypacji społecznej to fundament 
działania samorządności lokalnej. Traktowanie mieszkańców jako partnerów w budowaniu 
strategii oraz badanie ich oczekiwań i potrzeb. 

Wyżej wymienione działania są modyfikowane i dostosowywane do bieżących 
potrzeb.  

W rezultacie szeregu podejmowanych działań, społeczność gminy jest przyzwyczajona do 
spotkań lokalnych z przedstawicielami samorządu. 

Wymierną korzyścią dla rozwoju gminy wynikającą z partycypacji społecznej jest: 

· udział organizacji w rozwiązywaniu problemów na terenie gminy wynikających np. z 
pracy mieszkańców (udział koła pszczelarzy w informowaniu o zaistniałych 
niebezpieczeństwach w środowisku), 

· dbanie przez organizacje o mienie powierzone przez gminę dla organizacji w celu 
wykonywania działań organizacji, 

· dbanie o należyty stan wody, tamy lokalnej i zabezpieczeń przeciwpowodziowych 
(koło wędkarzy). 

 

To z jednej strony. Z drugiej strony organizacje działające na terenie Ogrodzieńca 
pytane o przejawy zasady partycypacji w gminie mają problem ze wskazaniem konkretnych 
działań. O wielu inicjatywach urzędu nie wiedzą, nie mają formalnych zaproszeń na 
spotkania z przedstawicielami urzędu, nie brali udziału w konsultacjach w zakresie spraw 
społeczności lokalnej. 

Respondenci nie umieli wskazać ostatnich ważnych decyzji dla Ogrodzieńca 
podejmowanych przez samorząd z udziałem społeczności lokalnej. 

Respondenci  wskazali  na  współpracę z  gminą w  zakresie  partnerstwa  przy  pisaniu  
wniosków w ramach projektów, które były skierowanego do danych organizacji. Organizacje 
wskazały też Starostwo Powiatowe w Zawierciu jako partnera w podejmowanych 
działaniach. 
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Ocena funkcjonowania zasady partycypacji 

 

W zasadzie wszystkie działania i przejawy partycypacji społecznej, o jakich mowa jest wyżej 
należy ocenić pozytywnie, szczególnie, że je w wielu przypadkach zweryfikowano. 

Podsumowując, elementy które funkcjonują dobrze to w szczególności: 

ü Spotkania z mieszkańcami, lokalnymi organizacjami. 

ü Konsultacje programów i podejmowanych działań: np. Program odnowy 
miejscowości – tzw. Mała strategia, konsultacje w ramach rozwoju kultury – pomoc 
dla orkiestr dętych, optymalizacja wydatków na oświatę w 2007 r. 

ü Wykaz organizacji na stronie internetowej. 

ü Biuletyn Samorządowy. 

ü Dostęp do Burmistrza, Sekretarza i urzędu. 

ü Organizacja konkursów: Konkurs na organizację działań sportowo – rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Ogrodzieniec w 2010 roku. 

 

Elementy, które nie działają lub funkcjonują słabo: 

 

· Na stronie internetowej pod zakładką organizacje społeczne oprócz wykazu nie ma 
innych informacji dotyczących organizacji pozarządowych działających na terenie 
Ogrodzieńca. Tu nie ma informacji o ogłaszanych konkursach, (są na stronie BIP), brakuje 
informacji o uchwalonym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, brak 
osoby wskazanej do kontaktu w sprawach merytorycznych. Dane zawarte na stronach 
internetowych  urzędu  i  w  BIP,  z  uwagi  na  dużą liczbę zawartych  tam  informacji  mogą 
sprawiać organizacjom i mieszkańcom nieznaczne problemy – mało przejrzyste dane, nie 
zawsze aktualne.  

· Dodatkowo zaobserwowano brak powiązań pomiędzy podstronami, np. zakładka 
„Organizacje Społeczne” powinna odwoływać się m.in. do bieżących ogłaszanych dla 
organiacji konkursów ofert oraz do aktualnego planu współpracy gminy z organizacjami 
(dane o konkursach zawarte w BIP, niektóre też w aktualnościach pracy urzędu). 

· Część informacji dotyczących organizacji pozarządowych jest na stronie głównej (tu 
nazwa organizacje społeczne) część na stronie BIP – u tu mowa o organizacjach 
pozarządowych. 

· Brak informacji w ogóle, o tym kto zajmuje się koordynowaniem prac organizacji 
pozarządowych i współpracy z tymi podmiotami.  

· Brak jest w jednym miejscu informacji o konkursach, o procedurze powstawania nowych 
organizacji, wymogach formalnych dla nowych organizacji. 

· Brak jest odwołań do organizacji działających w powiecie zawierciańskim, a z wywiadów 
i prasy lokalnej wiadomo, że współpraca taka jest bardzo szeroka. 

· Nie ma w zakładce o organizacjach społecznych informacji o uchwalonym programie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok i poprzednie oraz sprawozdania 
z wykonania programu za 2009 r., a jest za rok 2008 r w BIP - ie. 
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· Skuteczność przekazywanych informacji mieszkańcom. 

· Zaangażowanie mieszkańców. Tylko niektóre organizacje rzeczywiście uczestniczą 
czynnie w działaniach organizowanych przez gminę. 

· Zainteresowanie mieszkańców działaniami podejmowanymi w Ogrodzieńcu przez 
samorząd i inne organizacje. 

Czynniki wpływające na funkcjonowanie zasady partycypacji 

 

Na obecny obraz zasady partycypacji w gminie wpływa nie oceniany pozytywnie 
dostęp do informacji na temat podejmowanych inicjatyw w gminie, ale ogólnie dobry dostęp 
mieszkańców do urzędu i Burmistrza. 

 Działania podejmowane przez samorząd wskazują na większą ich przejrzystość, ale z 
drugiej strony nie ma to odzwierciedlenia w tym co mówią przedstawiciele organizacji. 
Respondenci nie posiadają wiedzy na temat kierunków rozwoju gminy oraz nie mają 
poczucia większej atrakcyjności gminnych działań dla przeciętnego mieszkańca.  

 

Są elementy, które z punktu widzenia urzędu i oceniającego wpływają pozytywnie na 
postrzeganie pracy samorządu w zakresie współpracy ze społecznością lokalną: 

· Przepisy prawne nakładające określone obowiązki na gminę: np. obowiązkowe 
uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultacje w 
zakresie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym wymuszają niejako na 
samorządzie działania, które mogły by być nie realizowane gdyby nie wymagania 
prawne, 

· Aktywna postawa organizacji pozarządowych, które nie tylko wykonują zadania 
zlecane przez samorząd, ale zgłaszają się z własnymi pomysłami, reagują na 
inicjatywy samorządu, działają w ciałach opiniująco-konsultacyjnych – zespoł 
konsultacyjny, 

· Media lokalne: bezpłatne gazety obok Gazety Ogrodzienieckiej wydawany jest w 
Powiecie zawierciańskim „Zawiercianin. Pismo Lokalnej Aktywności Społecznej” od 
końca 2009 r. To czasopismo, którego celem jest promocja aktywności społecznej 
wśród mieszkańców powiatu zawierciańskiego. W gazecie prezentowane są osoby 
aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej oraz inicjatywy organizacji 
pozarządowych. Kolejne numery „Zawiercianina” mają się pojawiać co kwartał, 
portale internetowe – informują społeczeństwo o tym, co się dzieje w mieście, 
kontrolują działania władz, 

· Ustalenie 1% odpisu dla organizacji pożytku publicznego, 
· Rzeczywiste zaangażowanie organów gmin we współdziałanie ze społeczeństwem w 

rozwiązywaniu problemów lokalnych, 
· Wspieranie przez samorząd inicjatyw społecznych, np. kampanii dotyczących ochrony 

zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Samorząd pomaga w ramach przedsięwzięć, o 
które wnoszą stowarzyszenia pomaga w realizowaniu obok konkursów, bieżących 
potrzeb organizacji. Udostępnia m.in. miejsca do reklamowania - Gazeta 
Ogrodzieniecka, nieodpłatnie wynajmuje teren, na którym realizowane jest zadanie, 
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chroni imprezy przy udziale innych organizacji działających na terenie Ogrodzieńca 
(straż pożarna, monitoring). 

· Organizacje dbają samodzielnie o mienie powierzone w ramach prowadzenia 
działalności społecznej na terenie Ogrodzieńca. 

· Pomoc samorządu w wypełnianiu obowiązków formalnych organizacji w stosunku w 
Urzędu skarbowego, statystycznego, sądu i innych, które nadzorują pracę organizacji 
pozarządowych w szczególności tych, które są zarejestrowane.  

 
Czynniki mające negatywny wpływ na partycypację społeczną: 
 

· Słabe  zaangażowanie  społeczeństwa  w  sprawy  społeczne.  Wynika  to  przede  
wszystkim z tempa życia, zmiany stylu życia – izolowania się od innych. Praca na rzecz 
stowarzyszenia jest pracą tylko społeczną bez dodatkowego wynagrodzenia, a przy 
realizacji wszystkich obowiązków prawnych wynikających z założenia organizacji jest 
bardzo dużo pracy związanej z formalnym działaniem organizacji. 

· Zbytnia formalistyka w prowadzeniu stowarzyszeń zarejestrowanych. Na ten element 
wskazują uwagę zarówno przedstawiciele samorządu jak i organizacji pozarządowych, 
z którymi przeprowadzono wywiady. 

· Obowiązek ogłaszania konkursów gdy z góry wiadomo, że tylko jedna organizacja 
będzie spełniała wymagania konkursowe, jako jedyna zajmuje się daną tematyką w 
gminie i jako jedyna składa ofertę w konkursie. Mimo zrozumienia dla obowiązków 
prawnych (są to środki publiczne) jest to wskazywane jako działanie sztuczne, 
zbędne, zbyt obostrzone na realia małych gmin i miejscowości. 

· Trudne procedury dla pozyskania środków pomocowych z UE dla stowarzyszeń. 
· Niezbyt przyjazna organizacja informacji na stronie internetowej Urzędu dotyczących 

organizacji pozarządowych np. w zakładce „Organizacje społeczne” brak rocznego 
programu współpracy i sprawozdania z wykonania programu, brak internetowych 
ankiet dla mieszkańców; w BIP-ie zakładka „Organizacje pozarządowe” została 
umieszczona w dziale „Jednostki podległe” co sugerowałoby pewną podległość 
samorządowi, a nie samodzielność tych podmiotów. 

· Nieoptymalny podział kompetencji pomiędzy gminę i powiat: jakie zadania wykonuje 
powiat, a jakie gmina w zakresie współpracy z organizacjami i jak ma odbywać się 
współpraca pomiędzy szczeblami samorządowymi. 

· Niedoinformowanie mieszkańców o podejmowanych przez samorząd działaniach. 
· Małe zaangażowanie mieszkańców w działania podejmowane przez samorząd. 
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Podsumowanie  
Czy wytworzyła się kultura partycypacji?  

 

Wytworzona, przed i w trakcie realizacji projektu Przejrzysta Polska, współpraca w 
ramach partycypacji przyczyniła się do rozwoju gminy. W ocenie jednak trudno mówić o 
kulturze partycypacji i to z kliku względów:  

 

· Słabe rozumienie zasad partycypacji przez przedstawicieli organizacji pozarządowych 
działających na terenie Ogrodzieńca. 

· Nie umiejętność wskazania przez respondentów działań podejmowanych w ramach 
konsultacji  społecznych.  O  kulturze  można  mówić wtedy  gdy  dwie  strony  w  tym  
przypadku samorząd i organizacje pozarządowe będą chciały uczestniczyć w 
wykonywaniu wspólnym powierzonych zadań. Tu z jednej strony samorząd podaje 
wiele przykładów podejmowania decyzji przy udziale społeczeństwa z drugiej strony 
przedstawiciele organizacji nie wskazują żadnych przykładów. 

· Trudno powiedzieć, czy w przypadku Ogrodzieńca jest to wypełnianie tylko procedur 
bo takich w wielu przypadkach nie ma. Nie została uchwalona odrębnie procedura 
postępowania przy zgłaszaniu inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców inaczej i 
szerzej niż w statucie Ogrodzieńca.  

· Decyzje, jakich podjęcia chcieliby mieszkańcy mogą być podejmowane przez radnych, 
którzy reprezentują organizacje pozarządowe i co oczywiste mieszkańców. W małych 
miejscowościach i gminach należy się zastanowić na wymaganiem szczegółowych 
procedur postępowania przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Tu wiele 
informacji jest bezpośrednio przedstawianych przez radnych jako reprezentantów 
społeczeństwa. 

· Wiele inicjatyw lokalnych jest podejmowanych pośrednio również przez samorząd za 
sprawą powołania takich organizacji pozarządowych, w ramach których struktur są 
osoby związane z samorządem.  

· Organizacje nie znają się między sobą i nie potrafią wskazać obszarów, w jakich działają 
pozostałe podmioty. 

· Trudności w przeprowadzeniu wywiadów z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, poprzez fakt nieaktualnych informacji i danych kontaktowych na 
stronach internetowych Ogrodzieńca i powiatu zawierciańskiego. 

· Badanie  ze  względu  na  swoje  ramy  i  czas  trwania  nie  pozwala  na  odpowiedź czy  
rzeczywiście wszystkie organizacje wykazane na stronie internetowej gminy działają 
(istnieją). Porównując ogólnopolską bazę organizacji pozarządowych, stronę Starostwa 
i gminy są różnice w wykazie ilościowym i rzeczowym organizacji. 

 

Potwierdzeniem przejawu zasady partycypacji społecznej jest nie tylko duża liczba 
organizacji pozarządowych w gminie, ale przede wszystkim udzielanie dotacji na realizację 
działań, cykliczne spotkania z mieszkańcami i organizacjami oraz dostęp do informacji 
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nt. działalności gminy: biuletyn samorządowy, forum dla mieszkańców, dostępne maile do 
pracowników urzędu i Burmistrza (możliwość zgłaszania uwag).  

Organizacje, z jakimi przeprowadzono wywiad nie mają przekonania, że uczestniczą w 
życiu gminy i mają wpływ na jej działania. Przejawy działania samorządu i tego jak samorząd 
postrzega organizacje sprzyjają umacnianiu płaszczyzny porozumienia między gminą a 
mieszkańcami i lokalnymi organizacjami oraz przyczyniają się do tworzenia nowych, 
wspólnych rozwiązań w gminie (nazwy ulic, cel przeznaczenia placu).  

 

o Jakie działania samorządów wspierają kulturę partycypacji? 

 

Jest to przede wszystkim podejmowanie decyzji dotyczących mieszkańców i 
organizacji lokalnych z ich udziałem (spotkania, forum internetowe, dyżury Burmistrza, 
bezpośrednie maile do Burmistrza i urzędników, działalność portalu 
www.mojogrodzieniec.pl).  

Natomiast zapraszanie organizacji (pisemnie, telefonicznie czy za pośrednictwem 
poczty elektronicznej) do zgłaszania lokalnych problemów i chęci brania udziału w ich 
rozwiązaniu mają sprzyjać większemu zaangażowaniu organizacji w działalność społeczną, 
lepszej komunikacji i ogólnie rozbudzaniu aktywności mieszkańców (zlecenie zadań 
gminnych organizacjom pozarządowym, dotacje).  

Kulturę partycypacji w gminie wzmacnia włączanie mieszkańców i organizacji 
pozarządowych w pomoc przy świętach lokalnych i innych przedsięwzięć kulturalnych. Jest to 
nie tylko szansa na aktywności danych organizacji czy wspólnot lokalnych, ale też szansa na 
promocję danej organizacji i wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego.  

 

o Jaki jest sposób rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji? 

 

Mieszkańcy i organizacje są zapraszane na wspólne spotkania podczas których 
dyskutowane są bieżące problemy i zbierane różne stanowiska w danej kwestii. Również 
Burmistrz jest zapraszany na spotkania  w organizacjach. Najczęściej są to spotkania 
podsumowujące działalność organizacji w danym roku. Samorząd, wie tym samym, co dzieje 
się w organizacjach, jakie są tam potrzeby i jak korzystają z pomocy samorządu. 

W ramach spotkań, mieszkańcy i lokalne organizacje zapraszani są na konsultacje społeczne. 
Mieszkańcy i organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi nie tylko na spotkaniach, ale też za 
pośrednictwem forum czy drogi elektronicznej (e-mail), poprzez radnych, jak również 
podczas indywidualnych spotkań z Burmistrzem.  

Mimo, że jest formalna procedura konsultacji z mieszkańcami, to samorząd intuicyjnie 
przeprowadza konsultacje, każdorazowo dostosowując działania do zagadnienia, jakie jest 
rozpatrywane (działania związane z oświatą, które wymagały wielu spotkań z 
zainteresowanymi, a inaczej gdy samorząd czeka na sugestie i propozycje mieszkańców – 
nazwy ulic). 

 

o Czy zasady są żywotne, czy są kontynuowane i cz są wprowadzane modyfikacje do 
zasad? 
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Działania, procedury i rozwiązania wypracowane przez Urząd Miasta i Gminy 

Ogrodzieniec podczas Programu „Przejrzysta Polska”, sprawdzone w praktyce, są corocznie 
powielane, przy tylko nieznacznych modyfikacjach pod kątem bieżących kwestii. Od czasu 
zakończenia programu nie wprowadzono znaczących modyfikacji pod kątem udoskonalania 
zasady partycypacji społecznej. Dużym plusem na rzecz rozwoju zasady partycypacji 
społecznej jest działalność portalu www.mojogrodzieniec.pl jako miejsca kontaktów z lokalną 
władzą i informacji na temat podejmowanych działań i aktualności gminnych. 
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Rekomendacje 
 

Jak wzmacniać partycypację – jakie rekomendacje można sformułować pod adresem 
Programu, samorządów, Ustawodawcy?  

 

Trzeba stworzyć zachęty do jeszcze większej aktywności mieszkańców w życiu gminy 
(większej frekwencji na spotkaniach gminnych) i umacniać skuteczną komunikację w gminie. 
Warto też ulepszać system monitowania spotkań w gminie, aby wnioski były 
wykorzystywane z większą skutecznością przy planowaniu przyszłych działań. Przejrzystość 
informacji i ich stała aktualizacja zawartych za stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec oraz w BIP powinna być udoskonalana. Organizacje zgłaszają też potrzebę 
większych środków dla gmin na ich działania, aby większą ilość inicjatyw można delegować 
na organizacje, w tym możliwość dofinansowania działań organizacji nieposiadających 
osobowości prawnej – nie mogących uczestniczyć w otwartych konkursach ofert.  

Rekomendacje dla samorządu  

1. Powierzenie prowadzenia współpracy  z organizacjami pozarządowymi jednej osobie, 
która będzie odpowiedzialna za formalną działalność w zakresie zaproszeń do 
konkursów, uaktualniania danych telefonicznych i adresowych, tak aby mieszkańcy 
mieli możliwość dostępu do zawsze aktualnych informacji. 

2. Zamieszczanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronach 
internetowych urzędu i stronie BIP.  

3. Zamieszczanie odesłania do sprawozdania składanego radnym z działalności 
organizacji pozarządowych na terenie Ogrodzieńca.  

4. Zamieszczanie sprawozdań z realizacji programu współpracy. 
5. Zamieszczanie informacji o organizowanych spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami i 

organizacjami na stronach internetowych. 
6. Uaktualnianie zamieszczanych na stronach internetowych informacji. 
7. Skuteczne informowanie mieszkańców (poczta, ogłoszenia, e – mail, telefon, 

osobiście) o organizowanych przez samorząd spotkaniach i konsultacjach. 

Rekomendacje dla mieszkańców i organizacji działających na terenie badanego samorządu 

1. Uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez samorząd i inne organizacje. Tylko 
i wyłącznie poprzez aktywny udział można powiedzieć, że mamy wpływ na 
podejmowane działania i tylko wtedy mamy realną możliwość wypowiedzenia się na 
ich temat. 

2. Pytać samorząd o podejmowane działania. 
3. Brać udział w konkursach o dotacje organizowanych przez samorząd. 
4. Formalizować swoje organizacje i grupy nieformalne aby móc uczestniczyć w 

organizowanych przez samorząd konkursach i korzystać z możliwości, jakie daje 
prawo. 

5. Informować samorząd i inne organizacje o podejmowanych inicjatywach. 
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6. Zgłaszać zmiany dotyczące działania i kontaktu danej organizacji – wpłynie to na 

skuteczność przekazywanych informacji.  
7. Przeglądać strony internetowe gminy i powiatu pod względem ich aktualności 

dotyczącej organizacji pozarządowych. 
8. Dążyć do współpracy między organizacjami. 
9. Korzystać z otwartości samorządu na sprawy społeczne. 
10. Korzystać z możliwości, jakie dają przepisy prawne co do sposobu organizowania 

samorządności lokalnej – praca na rzecz społeczności lokalnej (pomysł, udział w 
przygotowaniu zadania, rzeczywista praca). 

 

Rekomendacje dla ustawodawcy 

1. Uproszczenie procedur konkursowych 
2. Uproszczenie rozliczania dotacji udzielanych organizacjom 
3. Uproszczenie wszelkich obostrzeń formalnych – rejestrów, współpracy z Urzędem 

Skarbowym i Sądem. 
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