


Lisewo 2011 rok

Gmina Lisewo:

• Województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat 

chełmiński,

• 5,5 tysiąca mieszkańców,

• Największa miejscowość – Lisewo ok. 1800 

mieszkańców, 

• 18 sołectw



• dogodne położenie przy autostradzie A-1 

(węzeł Lisewo) oraz drodze wojewódzkiej 

548,

• Lisewo centrum administracyjne – handlowe 

gminy ,



Aktywni mieszkańcy



Jakub Kochowicz

• Wójt Gminy od listopada 2014 roku

• Radny Gminy – 2011 – 2014

• Dyrektor biura LGR Rybak 2010-2014 

• Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Gminy Lisewo 2006 -2011

• Koordynator projektów, w tym 
wymian międzynarodowych



Organizacje pozarządowe

 W gminie działa 16 stowarzyszeń „rejestrowych” oraz 4 „zwykłe”

 aż10 organizacji to jednostki OSP,

 Trzy największe stowarzyszenia to:

o Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych

o Stowarzyszenie "Pro Bono Hominis - dla Dobra Człowieka„

o Ludowy Klub Sportowy Victoria Lisewo

 Największą grupę działaczy nie jest zrzeszona i działa jako grupy 

nieformalne



Dynamika zmian

Działania Gminy są dowodem na to, że współpraca międzysektorowa nie

wymaga dużych nakładów, ale konsekwencji w działaniu.

W krótkim okresie udało się w Gminie wprowadzić rozwiązania na rzecz

upowszechniania inicjatywy lokalnej, rozpoczęły się szerokie konsultacje

społeczne, odbywają się szkolenia dla NGO, wyodrębniony jest fundusz sołecki.

Gmina mocno aktywizuje, zachęca i wspomaga lokalne organizacje, co

potwierdzają te organizacje w bezpośrednim kontakcie.



Zmiany w ostatnich latach

 Zwiększenie liczby otwartych konkursów dla ngo oraz kwot,

 Wprowadzenie Funduszu sołeckiego,

 Współdziałanie ze SKILL przy tworzeniu ośrodka Działaj Lokalnie w 

Lisewie,

 Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Lisewo,

 Budowa strażnicy w Lipienku – w czynie społecznym,

 Utworzenie 4 stowarzyszeń zwykłych,

 Wprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji społecznych,

 Praca nad strategią rozwoju Gminy Lisewo 2030



Współpraca z mieszkańcami



Przygotowania

 Od 2016 roku funkcjonuje w Gminie Lisewo fundusz sołecki.

 Aby to nastąpiło większość 2015 roku poświęciliśmy na jego wdrożenie. 

 Przed podjęciem uchwały o wprowadzeniu funduszu przez Radę Gminy na 

przełomie lutego i marca w trakcie zebrań wiejskich przeprowadziliśmy 

ankietę wśród mieszkańców. 

 Po prezentacji przeprowadziliśmy ankietę wśród ok. 500 osób. 98% 

ankietowanych było za wprowadzeniem funduszu, tylko 2% uznało, że „to 

wójt i rada wie lepiej na co przeznaczyć fundusze”. 

 Mając tak wysokie poparcie społeczne, Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

uchwałę o wprowadzeniu funduszu sołeckiego. 



Przygotowania

 Kolejne miesiące to spotkania informacyjne z sołtysami i radnymi. W jednym z 

nich uczestniczył zastępca dyrektora ODR  w Minikowie pan Ryszard Kamiński 

oraz wójt gminy Aleksandrów Kujawski pan Andrzej Olszewski. 

 W czerwcu odbyliśmy z sołtysami i radnymi wizytę studyjną w gminie Płużnica. W 

sierpniu sołtysi spotkali się z radami sołeckimi oraz z wójtem gminy w celu 

omówienia propozycji zadań w ramach funduszu. 

 Na przełomie sierpnia i września odbyło się 18 zebrań wiejskich, na których 

przyjęto uchwały o wydatkowaniu funduszu. Niektóre z nich były bardzo 

emocjonujące, ale najważniejsze jest to, że po raz pierwszy mieszkańcy dostali 

prawo współdecydowania o podziale części budżetu gminy. 



Efekty

 To co niezwykle cieszy obserwując krótki czas wdrażania funduszu to fakt ogromnego

zaangażowania mieszkańców w realizację zadań. Znaczna część sołectw wykonuje

zadania inwestycyjne bez udziału zewnętrznych firm. Zakupują materiały niezbędne do

remontów i inwestycji, a pracę wykonują samodzielnie. Powoduje to, że mieszkańcy mają

poczucie, że jest to ich własne. Efekt, którego w żaden inny sposób nie moglibyśmy

uzyskać.



Prace przy boisku w Drzonowie



Plac w Krusinie



Świetlica w Malankowie



Działaj Lokalnie

 Jako druga organizacja w województwie kujawsko-pomorskim Stowarzyszenie 

Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie uzyskała status ośrodka Działaj Lokalnie

 Ośrodek działa na terenie Gminy Lisewo oraz 3 sąsiednich gmin (Płużnica, 

Grudziądz i Chełmża)

 Część środków na regranting organizacja pozyskała z środków gmin partnerskich.

 W pierwszym konkursie 12 projektów uzyskało ponad 30 000 zł. 



Młodzieżowa Rada Gminy Lisewo

 utworzona 12 lutego 2015 roku

 W jej skład wchodzi 9 uczniów gimnazjum w Lisewie a 

kadencja trwa dwa lata. 

Rada ma przede wszystkim charakter konsultacyjne, 

ale również angażuje się w liczne wydarzenia we 

współpracy z samorządem oraz organizacjami np.:

- współorganizowanie Mikołajkowego Biegu 

Charytatywnego, Pikniku Rodzinnego na Jordankach,

- pomoc w organizacji Obchodów 25-lecia samorządu 

w Lisewie,

- wolontariat przy I i II Lisewskim Biegu Jaszczurczym,

- Lisewska Kinomania



Jordanki









Budowa strażnicy w Lipienku



Konsultacje społeczne

Od 2 lat prowadzimy bardzo szeroki konsultacje z mieszkańcami:

 konsultacje z mieszkańcami wyboru miejsc ustawienie koszów na śmieci oraz ławek,

 konsultacje planów odnowy miejscowości – 8 spotkań (Lisewo, Pniewite, Malankowo, 

Kornatowo, Wierzbowo, Chrusty, Piątkowo, Bartlewo),

 spotkania konsultacyjne radnych w latach 2013 i 2014 z sołtysami (2) oraz przedsiębiorcami,

 - spotkanie konsultacyjne w 2014 z przedsiębiorcami z gminy Lisewo w sprawie wspólnej 

akcji „Kupuj lokalnie”. W procesie konsultacji wykorzystaliśmy m.in. metodę word cafe, 

 konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami,

 - dwa fora organizacji pozarządowych w 2015 roku, wykorzystane formy konsultacji to word

cafe oraz debata z  ekspertami, 

 - konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 - obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Lisewo 2030, której 

podstawą jest udział społeczności lokalnej. 

 MPZP



Kalendarz wójta

 Od pierwszego dnia urzędowania opublikowałem w na stronie www.lisewo.com kalendarz Wójta Gminy,



Dziękuję za uwagę

Jakub Kochowicz

Urząd Gminy Lisewo

Ul. Chełmińska 2

86-230 Lisewo

www.lisewo.com

Tel. 501 781 069

Email: wojt@lisewo.com

jakubkochowicz@gmail.com


