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DOBRA PRAKTYKA W OBSZARZE REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH
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– PROGRAM 25/75 W URZĘDZIE MIASTA BYDGOSZCZY
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Bydgoszcz – Program 25/75. Rozwinięta praktyka inicjatywy lokalnej1
W Bydgoszczy wdrożono program realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej tzw.
Program 25/75. Nazwa programu odnosi się do sposobu finansowania zadao: 25% środków to wkład
mieszkaoców, a 75% do dotacja miejska na konkretną inwestycję. Zasady realizacji programu regulują
uchwały Rady Miasta:




Uchwała z dnia 31 października 2012 r. Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXXIII/692/12 w sprawie
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej;
Uchwała z dnia 30 kwietnia 2014 r. Rady Miasta Bydgoszczy Nr LVII/1198/14 zmieniająca
ww. uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

Powołana została 9-osobowa komisja opiniująca wnioski, składająca się z radnych i urzędników
różnych wydziałów UM. Celem prac komisji jest wyłonienie inicjatyw ukierunkowanych na
zaspakajanie potrzeb i poprawę jakości życia mieszkaoców Bydgoszczy. Największy nacisk kładziony
jest na budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz
obiektów małej architektury stanowiących własnośd jednostek samorządu terytorialnego.
Nie ma zasadniczych ograniczeo, co do wnioskodawców. Może byd to pojedynczy mieszkaniec
Bydgoszczy lub grupa mieszkaoców występująca za pośrednictwem organizacji lub też bez takiej
organizacji. Preferowaną formą jest stowarzyszenie zwykłe osób zainteresowanych danych
inicjatywą.
Wkład własny 25-procentowy wnoszony jest pieniężnie, jako świadczenia pracy społecznej lub
świadczenia rzeczowe, w szczególności obejmujące: dokumentacje projektowe, kosztorysy
inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.
W 2014 r. dopuszczono obniżenie wkładu własnego do 15 procent w przypadku realizacji części
mieszkaoców w ramach tzw. czynu społecznego.
Obniżenie kosztów realizacji zadania
inwestycyjnego ma byd wsparciem i jednocześnie środkiem zachęcającym społeczności lokalne
do podjęcia się zadania inwestycyjnego w ramach inicjatywy lokalnej. Wyróżnienie w ten sposób
pozytywnych zachowao społecznych, zarówno z lat ubiegłych jak i obecnych, pozwala nie tylko
na efektywniejszą realizację celów inwestycyjnych zaspokajających potrzeby mieszkaoców, ale także
stanowi istotny element budujący oraz cementujący więzi obywatelskie w lokalnych społecznościach.
Przygotowano też przewodnik dla wnioskodawców, aby ułatwid poruszanie się po całej procedurze,
w tym na etapie uczestnictwa i współpracy przy realizacji. Wniosek został skonstruowany w taki
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Forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkaocami, w celu wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz społeczności lokalnej (art. 2 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie)
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sposób, aby dostarczał niezbędnych informacji organowi a jednocześnie był prosty i przyjazny przy
wypełnianiu przez wnioskodawców.
Na każdym etapie współpracy przy inicjatywie lokalnej: etapie oceny wniosku, ewentualnej rejestracji
stowarzyszenia, projektowania i realizacji inwestycji, ważny jest czas, ze względu na koniecznośd
zamknięcia projektu w obrębie danego roku budżetowego. Stąd istotna jest pomoc i dobra
współpraca na linii wnioskodawca-urząd.
Kryteria oceny wniosku:










Celowośd realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej;
Możliwośd realizacji zadania przez wnioskodawcę;
Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania;
Wkład pracy własnej wnioskodawcy w formie pracy społecznej;
Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania;
Stopieo zaawansowania w przygotowaniu zadania;
Udział finansowy Miasta Bydgoszcz niezbędny do realizacji zadania oraz ewentualne
koszty, jakie będzie ponosiło Miasto w konsekwencji zrealizowania zadania;
Doświadczenie w realizacji zadao objętych wnioskiem;
Planowany termin zakooczenia realizacji zadania (w przypadku inwestycji).

W przypadku gdyby rzeczywisty koszt inwestycji był wyższy niż zapisano w umowie, dodatkowe
koszty ponoszą mieszkaocy.
W 2013 r. łączna kwota 12 inwestycji zrealizowanych przez Bydgoszcz w ramach Programu 25/75 to
blisko 1,48 mln zł, z czego prawie 370 tys. pokryli wnioskodawcy. W 2014 r. inwestycji tych będzie
jeszcze więcej. Kwota zabudżetowana na inicjatywy lokalne wynosi 5 mln zł.
Przykładowe zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Programu 25/75
Budowa ulicy Kartuskiej: ulica z obustronnymi chodnikami, nowym oświetleniem
oraz progami zwalniającymi;
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkaoców ul. Kartuskiej w Bydgoszczy.
Całkowity koszt inwestycji 679 144,84 zł brutto, z czego 25% wynosi 169 786,21 zł,
natomiast 75% - 509 358,63 zł;
Data rozpoczęcia budowy – 28.06.2013 r.
Data zakooczenia budowy – 23.08.2013 r.
Okres gwarancji: 7 lat
Zdjęcia z ul. Kartuskiej w Bydgoszczy realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej przed i po realizacji
inwestycji.
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