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CZĘŚĆ I: INFORMACJE O PROJEKCIE

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami

pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji

Lokalnej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre Rządzenie (UDA-POKL.05.04.01-00-005/13).

Celem projektu jest opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz organizacji poza-

rządowych praktycznego podejścia do stosowania takich instrumentów współpracy, jak regranting,

pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacja inwestycyjna, budżet partycypacyjny

czy tryb małych zleceń.

Stworzyliśmy interaktywną mapę dobrych praktyk współpracy JST z organizacjami pozarządowymi

oraz przeanalizowaliśmy sytuację prawno-instytucjonalną, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa

oraz interpretacji prawa stosowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Regionalne Izby Obrachunkowe

w tym zakresie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało wytyczne dotyczące stosowania

i wykorzystywania konkretnych mechanizmów (instrumentów) współpracy finansowej.

Przekazaliśmy zgromadzoną wiedzę podczas szkoleń blisko 1000 przedstawicielom JST oraz organizacji

pozarządowych. Zapewniliśmy wsparcie eksperckie dla wybranych 20 gmin i powiatów, a samorządy te

wdrożyły jeszcze w roku 2015 lub zaplanowały na rok 2016 wdrożenie od dwóch do czterech nowych

instrumentów. Powstały publikacje i opracowania, kompletujące wiedzę i doświadczenia z realizacji

projektu.

Projekt jest realizowany od stycznia 2014 roku i zakończy się w listopadzie 2015 r. 

Warszawa, sierpień 2015
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CZĘŚĆ II: OPIS WDROŻEŃ

1. Ogólna informacja o wdrożeniach 

Rekrutacja na wdrożenia odbywała się podczas szkoleń informujących o mechanizmach współpracy
finansowej. Samorządy, które zgłosiły chęć wdrażania mechanizmów finansowych, poddane zostały
ocenie pod kątem posiadanego potencjału i doświadczeń w zakresie współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Na podstawie wyników tej oceny wybranych zostało 20 jednostek samorządu terytorialnego,
przy czym przy wyborze brane były pod uwagę także kryteria zróżnicowania terytorialnego, zróżnicowania
wdrażanych mechanizmów oraz zróżnicowania typów jednostki (gminy wiejskie, miejskie, powiaty).
W wybranej grupie znalazły się samorządy z dwunastu województw.

Zaplanowano dwie metody wdrażania nowych instrumentów współpracy finansowej samorządów
i organizacji pozarządowych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej prowadziła wdrożenia zgodnie
z koncepcją partycypacyjną, a Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – zgodnie z koncepcją
ekspercką. 

Założenia koncepcji partycypacyjnej (FRDL)

Każdy z 10 samorządów miał doradcę-opiekuna, który pracował z samorządem (na miejscu i poprzez
konsultacje mailowe oraz telefoniczne). Przewidziano średnio 80 godzin wsparcia w każdym urzędzie.
Dodatkowo zapewniono konsultacje ekspertów – prawnika oraz specjalisty od finansów publicznych.
Zakres tematyczny był ustalany w zależności od potrzeb samorządów. Samorządy wdrażały od dwóch
do czterech instrumentów.

W gminie/powiecie został powołany zespół ds. wdrożeń (prezydent/burmistrz/wójt/starosta, sekretarz/
osoba zajmująca się współpracą z NGOs, skarbnik oraz przewodniczący rady gminy/powiatu, dwóch
wybranych przedstawicieli NGOs). 

W zależności od wskazanych form finansowych do wdrożeń, zostały opracowane przy zaangażowaniu
doradcy, eksperta kluczowego oraz prawnika i specjalisty ds. finansowych m.in. wzory uchwał,
zarządzeń regulaminów, procedur, wzory umów, wniosków i wszelka inna dokumentacja niezbędna
do wdrożenia tych instrumentów zgodnie z obowiązującym prawem. Do tych prac wykorzystano
materiały szkoleniowe i zbiór dobrych praktyk przygotowanych wcześniej przez zespół projektowy.

W celu włączenia szerszej grupy organizacji pozarządowych w proces wdrażania nowych form
współpracy finansowej, w każdej jednostce objętej wdrożeniem zostały zorganizowane po dwa
spotkania dla przedstawicieli organizacji. 

Pierwsze spotkanie było z reguły poświęcone przedstawieniu instrumentów finansowych planowanych
do realizacji na terenie danej gminy/powiatu. Organizacje pozarządowe miały możliwość wskazania
trudności, ryzyk i wykonalności zadań z ich punktu widzenia. Na drugim spotkaniu przedstawiano wypracowane
rozwiązania i ostatecznie je konsultowano. 

Część I I • O p i s  w d r o ż e ń
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Założenia koncepcji eksperckiej (MSAP)

W ramach samego procesu wdrażania zaangażowane samorządy zyskały możliwość korzystania

z doradztwa indywidualnego oraz grupowego. Każdy samorząd miał swojego opiekuna (eksperta

ds. wdrożeń), który pracował z samorządem (na miejscu i poprzez konsultacje mailowe oraz telefoniczne).

Przewidziano od 40 do 96 godzin pomocy wdrożeniowej (w zależności od poziomu skomplikowania

konkretnego instrumentu i potencjału JST) dla każdego z instrumentów. Samorządy wdrażały od dwóch

do czterech instrumentów. Ponadto praca eksperta ds. wdrożeń była wspomagana kompetencjami

eksperta prawnego oraz eksperta finansowo-ekonomicznego. 

Zespół ekspertów na podstawie zidentyfikowanych oczekiwań i ograniczeń JST odpowiedzialny był

za przygotowanie podstawowych wersji wszystkich koniecznych dokumentów wdrożeniowych i projektów

aktów prawnych (zarządzenia, uchwały), które następnie były dyskutowane i modyfikowane podczas

serii spotkań z przedstawicielami JST przy uwzględnieniu oczekiwań lokalnych organizacji pozarządowych.

Dodatkowo, eksperci przedstawiali jednostkom sugestie dotyczące promocji instrumentów oraz przygotowali

część materiałów promocyjnych (infografiki, uproszczone opisy instrumentów). 

Efektem wsparcia było przyjęcie w większości JST odpowiednich uchwał i zarządzeń oraz deklaracje

uwzględnienia kwot w budżetach oraz uwzględnienie instrumentów w programach współpracy na

rok 2016.

W ramach wsparcia grupowego przewidziano po dwa warsztaty wdrożeniowe, w których uczestniczyły

podmioty wdrażające te same lub podobne instrumenty współpracy – zarówno samorządy, jak i organizacje

pozarządowe z ich terenów. Warsztaty były prowadzone przez ekspertów ds. wdrożeń oraz prawnika

i specjalistę ds. finansów. 

Weryfikacja

Kilka instrumentów udało się wdrożyć jeszcze w roku 2015, jednak większość jednostek samorządu

zaplanowała wdrożenia na rok 2016. Minimalnym wymogiem, koniecznym do spełnienia przez JST,

było przyjęcie odpowiednich regulacji (uchwała rady, zarządzenie, itp.), które zapewniają możliwość

stosowania danej formy współpracy finansowej, zaplanowanie w budżecie środków na wskazane

formy współpracy finansowej oraz uwzględnienie tych instrumentów w programie współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 
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Małe
granty

wdrożyły

2. Informacja o wdrożonych mechanizmach współpracy

2.1. Małe granty

• Podstawa prawna i zastosowanie mechanizmu:

Małe granty to potoczna nazwa pozakonkursowego trybu zlecania zadań publicznych organizacjom
pozarządowym, określonego w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(uodpp). W tym trybie organ wykonawczy JST może zlecić zadanie nie ogłaszając konkursu, pod
warunkiem, że spełnione są następujące warunki:

• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 tys. złotych;

• jedna organizacja może w tym trybie otrzymać w danym roku kalendarzowym maksymalnie 20 tys. złotych;

• zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

• wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20%
dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje poza-rządowe.

Ten tryb wykorzystywany jest najczęściej do zlecania zadań obejmujących różnego rodzaju jednorazowe
akcje, wydarzenia czy też działania wynikające z bieżących potrzeb zlecającego.

UG DOBRA, SP IŁAWA, UG KOSZYCE, SP KUTNO, UG MOGILANY, UG SADKI, 
UM STARY SĄCZ, UMiG SZTUM, UM WAŁCZ, UMiG WITNICA, UG ZALESZANY

• Dokumenty będące podstawą wdrożenia mechanizmu:

• procedura stosowania małych grantów – dokument przyjęty przez władze wykonawcze w drodze
decyzji lub zarządzenia wójta/burmistrza prezydenta (gmina) albo uchwały zarządu (powiat);
procedura powinna określać co najmniej warunki ubiegania się i realizacji zadań objętych małymi
grantami, szacunkową kwotę środków przeznaczonych na małe granty,

• zapis dotyczący stosowania trybu pozakonkursowego w programie współpracy. 

Samorządy w ramach wdrożeń: 

• przyjęły zarządzenia władz wykonawczych w sprawie przyjęcia procedury małych grantów,

• uwzględniły małe granty w projektach programów współpracy na 2016 rok,

• zadeklarowały przeznaczenie określonej kwoty na ten tryb w projekcie budżetu na 2016 rok. 

• Dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia:

Ciekawe rozwiązanie zaproponowano w Wałczu: opracowano regulamin małych grantów, uwzględniając
w nim opcję dotacji inwestycyjnej. Najwięcej uwagi samorządy poświęcały opracowaniu kryteriów
przyznawania dotacji. Z perspektywy samorządu i organizacji użyteczne jest, jeżeli procedura małych
grantów uwzględnia nie tylko kryteria ich przyznawania, ale także sposób ubiegania się o dotacje
i warunki ich rozliczania.

Część I I • O p i s  w d r o ż e ń
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2.2. Inicjatywa lokalna

• Podstawa prawna i zastosowanie mechanizmu:

Inicjatywa lokalna to tryb umożliwiający wsparcie przez JST działań służących społeczności lokalnej,
podejmowanych przez mieszkańców. Warunki stosowania inicjatywy lokalnej opisane zostały w rozdziale
2a uodpp (od art. 19b do art. 19h). Jej podstawą jest wniosek kierowany przez grupę mieszkańców
(samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji pozarządowej) do jednostki samorządu terytorialnego
o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w ustawie. Mieszkańcy we wniosku
muszą wykazać swój wkład w realizację inicjatywy, np. w postaci własnej pracy czy też wkładu
rzeczowego lub finansowego. Jeżeli organ wykonawczy uzna, że inicjatywa spełnia kryteria określone 
w uchwale organu stanowiącego, to udziela mieszkańcom wsparcia merytorycznego, rzeczowego oraz
bezpośrednio finansuje działania w ramach inicjatywy, nie przekazując mieszkańcom środków.

Inicjatywa lokalna umożliwia samorządowi wspieranie działań mieszkańców, niezrzeszonych w organi-
zacjach pozarządowych, a także mobilizuje ich energię do działania na rzecz społeczności lokalnej. 

UG Dobra, UM Iława, SP Iława, UM Kościerzyna, SP Kutno, UG Sadki, UG Szemud, 

UM Szklarska Poręba, UG Rajcza, UMiG Sztum, UMiG Wołów, UG Zaleszany 

• Dokumenty będące podstawą wdrożenia mechanizmu:

• uchwała rady gminy/powiatu określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o inicjatywę
lokalną

Część samorządów przyjęła uchwały, w których poza trybem i szczegółowymi kryteriami oceny wniosków
określone zostały również warunki i sposób ubiegania się o wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej,
zakres przedmiotowy wsparcia, warunki i sposób realizacji wsparcia, wymagany wkład mieszkańców
i jego formy oraz wzór formularza wniosku oraz umowy. Jest to zgodne z intencją ustawy, ale nie
z jej literą, gdyż ustawa mówi wyłącznie o trybie i szczegółowych kryteriach oceny. Dlatego wskazane
jest, aby uchwały rad gmin czy powiatów dotyczyły wyłącznie trybu i kryteriów oceny, a pozostałe
kwestie, dotyczące warunków ubiegania się o wsparcie i jego wykorzystania, określone zostały 
w zarządzeniu wójta/burmistrza/prezydenta. 

• uchwała rady gminy/powiatu, określająca wysokość środków przeznaczonych na inicjatywę lokalną
w danym roku

Samorządy w ramach wdrożeń: 

• uchwaliły szczegółowe kryteria oceny lub zmodyfikowały uchwałą istniejące dotychczas;

• przyjęły zarządzeniem wzory dokumentów (wniosków, umów, sprawozdań i inne);

• zadeklarowały wpisanie konkretnych kwot do projektu budżetu na 2016 r. 

• Dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia:

Samo wprowadzenie inicjatywy lokalnej to za mało, aby obywatele z niej skorzystali. Samorząd, wspólnie
z organizacjami pozarządowymi, powinien zadbać o dotarcie do mieszkańców z informacją na temat
tego rozwiązania oraz z prośbą o wsparcie w korzystaniu z niego. 
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Regranting
wdrożyły

Elementem inicjatywy lokalnej, budzącym największe emocje i wątpliwości, są kryteria przyznawania
wsparcia, w tym także oceny czy też oszacowania wkładu mieszkańców; dlatego właśnie tym kryteriom
należy poświęcić szczególnie dużo uwagi w przygotowaniu inicjatywy lokalnej, warto go także poddać
szerokim konsultacjom z mieszkańcami. 

Uchwała rady gminy/powiatu, określająca tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o inicjatywę
lokalną.

Miasto Wołów wybrało pierwsze projekty do realizacji w trybie inicjatywy lokalnej.

2.3. Regranting

• Podstawa prawna i zastosowanie mechanizmu:

Regranting polega na przekazaniu otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji (za wiedzą
i zgodą organu, który tej dotacji udzielił) innym organizacjom pozarządowym, wyłonionym w sposób
zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, w celu realizacji określonych części zadania. Podstawą
prawną do stosowania regrantingu jest art. 16, ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Regranting jest więc specyficzną formą realizacji zadania publicznego zlecanego
w trybie otwartego konkursu ofert. Konkurs dotyczyć powinien wyłonienia organizacji pozarządowej,
tak zwanego operatora, która następnie w formie konkursowej wyłoni projekty organizacji pozarządowych
najlepiej realizujące zlecone zadanie publiczne. Operator jest odpowiedzialny za wyłonienie projektów,
podpisanie umów na ich realizację, finansowanie oraz rozliczenie. Za całość realizowanego w tej
formie zadania operator odpowiada przed JST.

Regranting daje możliwość uproszczenia procedur aplikowania o środki, a dzięki temu zwiększenia
dostępności do nich ze strony organizacji pozarządowych, zmniejsza obciążenia JST związane z przy-
znawaniem i rozliczaniem dotacji, zwiększa skuteczność i efektywność realizacji zadań publicznych. 

SP Gostyń, UM Iława, UM Słupsk, UM Szklarska Poręba, UMiG Sztum, 

UM Tomaszów Lubelski, UM Wałcz, UMiG Witnica, UG Zaleszany 

• Dokumenty będące podstawą wdrożenia mechanizmu:

• procedura stosowania regrantingu – dokument przyjęty w drodze zarządzenia wójta/burmistrza
prezydenta (gmina) albo uchwały zarządu (powiat). Procedura powinna określać co najmniej
zadania, w realizacji których zostanie zastosowany regranting, sposób wyłonienia operatora oraz
podstawowe wymogi, dotyczące realizacji zadania przez operatora i jego rozliczenia;

• wzory dokumentacji otwartego konkursu ofert z regrantingiem;

• zapis dotyczący stosowania regrantingu w rocznym programie współpracy.

Samorządy w ramach projektu: 

• przyjęły zarządzeniami wytyczne w sprawie stosowania regrantingu;

• zadeklarowały wpisanie regrantingu do rocznego programu współpracy;

• Miasto Tomaszów Lubelski ogłosiło (zarządzenie nr 58/2015 z dnia 08.06.2015 r.) otwarty konkurs
ofert w ramach regrantingu. 

Część I I • O p i s  w d r o ż e ń
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Dotację
inwestycyjną
wdrożyły

• Dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia:

Decyzja o zastosowaniu regrantingu, a także określenie obowiązków i wymagań w stosunku do
operatora (w szczególności dotyczących jego wkładu własnego), powinna być poprzedzona
rozpoznaniem rynku potencjalnych kandydatów, ich możliwości i potencjału; w przeciwnym razie może
okazać się, że samorządowi nie uda się wyłonić operatora, a to warunek niezbędny do zastosowania
regrantingu. 

Przed wdrożeniem tego instrumentu warto szeroko informować organizacje pozarządowe o jego
istocie i pożytkach z jego stosowania. 

W dodatkowych obowiązkach operatora, o ile to możliwe, samorząd powinien rozważyć uwzględnienie
działań wspierających organizacje aplikujące o wsparcie, organizacje realizujące projekty, które
uzyskały finansowanie od operatora, a także innych działań wzmacniających środowisko pozarządowe,
np. sieciowanie organizacji pozarządowych czy szeroką edukację w zakresie prowadzenia działalności.

2.4. Dotacja inwestycyjna

• Podstawa prawna i zastosowanie mechanizmu:

Dotacja inwestycyjna może być przyznana organizacji pozarządowej na cele publiczne związane
z realizacją zadań JST lub na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań. Określa
to art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Do jej udzielenia zastosowanie mają tryby określone
w ustawie o działalności pożytku publicznego, zarówno otwarty konkurs ofert, jak i tryb pozakonkursowy.
Dotychczas dotacja inwestycja jest wykorzystania marginalnie, co wynika z braku wiedzy o tym
mechanizmie, a także braku sprawdzonych procedur jej udzielania.

SP Gostyń, UG Koszyce, UM Kościerzyna, UM Stary Sącz, UM Wałcz, UG Zaleszany

• Dokumenty będące podstawą wdrożenia mechanizmu:

• procedura stosowania dotacji inwestycyjnej – dokument przyjęty przez władze wykonawcze w drodze
decyzji lub zarządzenia wójta/burmistrza prezydenta (gmina) albo uchwały zarządu (powiat) lub
przez władze stanowiące w drodze uchwały rady gminy/powiatu.

Procedura powinna określać co najmniej: zakres przedmiotowy dotacji, warunki i sposób ubiegania
się o dotację, kryteria jej przyznawania oraz warunki i sposób rozliczania dotacji;

• zapis dotyczący stosowania dotacji inwestycyjnej w programie współpracy.

Samorządy w ramach projektu: 

• przyjęły zarządzeniem wytyczne dotyczące stosowania dotacji inwestycyjnej

• wprowadziły odpowiednie zapisy w projektach rocznych programów współpracy na 2016 r.

• Dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia:

Ciekawe rozwiązanie zaproponowano w Wałczu: opracowano regulamin małych grantów, uwzględniając
w nim opcję dotacji inwestycyjnej.
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Pożyczkę
wdrożyły

Brak wyraźnego wskazania w ustawie o finansach publicznych warunków i trybu jej przyznawania
powoduje, że tak rzadko jest wykorzystywana w praktyce, choć w niektórych przypadkach byłaby
użyteczna dla samorządu i organizacji pozarządowych. Przykłady stosowania wypracowane w ramach
wdrożeń powinny pozwolić upowszechnić stosowanie tego mechanizmu przez JST.

2.5. Pożyczki

• Podstawa prawna i zastosowanie mechanizmu:

Samorząd terytorialny może udzielać organizacjom pozarządowym pożyczek (a także gwarancji 
i poręczeń) na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, służących mieszkańcom danej jednostki.
Określa to art. 5 ust. 8 uodpp, zgodnie z art. 262 ustawy o finansach publicznych oraz przepisami
ustaw samorządowych. Procedura udzielania pożyczek wymaga podjęcia uchwały przez organ
stanowiący określający maksymalną wysokości pożyczek udzielanych przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta w przypadku gmin, lub zarząd w przypadku powiatów w roku budżetowym oraz
zawarcia umowy pożyczki lub poręczenia przez organ wykonawczy JST.

W praktyce pożyczki wykorzystywane są najczęściej jako forma wsparcia pomostowego, przeznaczone
na realizację projektów organizacji mających finansowanie z innych źródeł, np. unijnych. Pożyczki
pomostowe pozwalają zapewnić środki na realizację projektu w sytuacji, gdy na przykład opóźnia
się transfer środków z głównego źródła lub na pokrycie tak zwanych kosztów niekwalifikowanych.

UG Dobra, UM Iława, UM Kościerzyna, UG Mogilany, UG Rajcza, UM Słupsk, 

UM Stary Sącz, UMiG Witnica 

• Dokumenty będące podstawą wdrożenia mechanizmu:

• procedura stosowania pożyczek i/lub poręczeń – dokument przyjęty przez władze wykonawcze
w drodze zarządzenia wójta/burmistrza prezydenta (gmina) albo uchwały zarządu (powiat).

Procedura powinna określać: zakres przedmiotowy pożyczek/poręczeń, warunki i sposób ubiegania
się o pożyczkę/poręczenie, kryteria jej przyznawania oraz warunki i sposób wykorzystywania pożyczki/
poręczenia oraz spłaty pożyczki, a także wzór wniosku o udzielnie pożyczki/poręczenia oraz wzór umowy.

• uchwała rady gminy/powiatu określająca wysokość środków przeznaczonych na pożyczki/ poręczenia
w danym roku.

Samorządy w ramach projektu: 

• przyjęły zarządzeniem wójta regulamin udzielania pożyczek;

• zadeklarowały wpisanie do projektu budżetu na 2016 r. zapisów i kwot dotyczących pożyczek.

• Dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia:

Najbardziej newralgicznym elementem mechanizmu pożyczkowego są warunki udzielania pożyczek
dla organizacji pozarządowych, w szczególności wysokość oprocentowania udzielanego wsparcia
zwrotnego – dlatego powinny one zostać szeroko skonsultowane z organizacjami pozarządowymi. 

Część I I • O p i s  w d r o ż e ń
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Budżet
partycypacyjny
wdrożyły

Przed wprowadzeniem tego instrumentu warto o nim szeroko informować organizacje pozarządowe,
które bardzo rzadko korzystają z instrumentów zwrotnych, warto także zadbać o pomoc dla organizacji
w zakresie ubiegania się o pożyczkę z budżetu gminy czy powiatu.

2.6. Budżet partycypacyjny

• Podstawa prawna i zastosowanie mechanizmu:

Budżet partycypacyjny, zwany też budżetem obywatelskim, nie jest mechanizmem określonym
ustawowo. Realizowane w praktyce budżety partycypacyjne opierają się w przypadku gmin na art. 5
ustawy o samorządzie gminnym, a w przypadku powiatów – na art. 3d ustawy o samorządzie
powiatowym, zgodnie z którymi w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych
dla gminy lub powiatu mogą być przeprowadzane na ich terytorium konsultacje z mieszkańcami.
Budżety partycypacyjne są formą konsultacji publicznych, w ramach których mieszkańcy zgłaszają
projekty, następnie na nie głosują. Samorząd do realizacji wybiera te projekty, które spełniają
warunki formalne, otrzymały największą liczbę głosów mieszkańców i na których realizację są
środki w budżecie. Budżet partycypacyjny jest swojego rodzaju próbą odwzorowania funduszu
sołeckiego, instytucji określonej ustawowo, ale dostępnej wyłącznie gminom i zlokalizowanym na ich
terenie sołectwom, a więc jednostkom pomocniczym gminy na terenach wiejskich.

W praktyce budżety obywatelskie funkcjonują w różnych formach i na różnych zasadach, zachowując
podstawę dotyczącą wyboru projektów przez mieszkańców. Są formą włączania mieszkańców 
w życie społeczności lokalnych, coraz częściej stosowana przez gminy i powiaty.

SP Gostyń, UM Iława, UG Rajcza, UG Koszyce, UG Szemud, UM Szklarska Poręba,

UMiG Sztum, UMiG Witnica, UMiG Wołów, Tomaszów Lubelski

• Dokumenty będące podstawą wdrożenia mechanizmu:

• duża część samorządów ma ustalone w formie uchwał organów stanowiących zasady konsultacji
z mieszkańcami, które są podstawą dla wdrażania budżetu partycypacyjnego; jeżeli takich zasad
nie ma, to niezbędne jest ich przyjęcie;

• procedura stosowania budżetu partycypacyjnego – dokument przyjęty przez władze wykonawcze
w drodze zarządzenia wójta/burmistrza lub prezydenta (gmina), albo uchwały zarządu (powiat)
lub uchwały organu stanowiącego.

Procedura powinna określać co najmniej: wymogi dotyczące propozycji realizacji zadań, sposób
zgłaszania propozycji, sposób i kryteria oceny formalnej zgłoszonych propozycji, sposób i warunki
głosowania na propozycje, które przeszły ocenę formalną, sposób i kryteria wyboru i realizacji zadań.

• pisemna deklaracja władz wykonawczych, że środki przeznaczone na budżet obywatelski uwzględni
w projekcie budżetu jst na kolejny rok albo projekt uchwały rady gminy/powiatu określającej
wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski w roku wdrażania.

Samorządy biorące udział w projekcie: 

• opracowały projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, wraz z Zasadami
konsultacji budżetu partycypacyjnego;
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• uchwaliły regulamin i wzory dokumentów niezbędne do realizacji budżetu partycypacyjnego;

• zadeklarowały ujęcie budżetu partycypacyjnego w rocznym programie współpracy na rok 2016; 

• Rada Miasta Tomaszów Lubelski ogłosiła konsultacje budżetu obywatelskiego w marcu 2015 r. 

• Dodatkowe informacje dotyczące wdrożenia:

Brak uregulowania prawnego tego instrumentu z jednej strony pozwala na szerokie, elastyczne
działania samorządów, z drugiej powoduje jednak, że w praktyce stosowane są bardzo różne warianty
budżetu partycypacyjnego, niekiedy nie mające wiele wspólnego z partycypacją obywatelską;
rozwiązaniem tych problemów może być upowszechnianie podstawowych standardów, które powinien
spełniać budżet partycypacyjny. 

Jednoznacznych interpretacji prawnych wymagają niektóre kwestie związane z budżetem partycypacyjnym,
przede wszystkim dotyczące jego zakresu podmiotowego, na przykład wieku osób, które mają prawo
uczestniczyć w wyborze projektów.

Część I I • O p i s  w d r o ż e ń
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3. Wnioski wynikające z doświadczeń we wdrażaniu mechanizmów
współpracy finansowej

Ogólne wnioski wynikające z wdrożeń:

• Wprowadzanie nowych rozwiązań, nie tylko w zakresie współpracy finansowej, wymaga otwartości
po stronie władz stanowiących i wykonawczych samorządu i chęci podejmowania ryzyka
związanego z ich wdrażaniem; to do władz bowiem należy decyzja o tym, czy stosować nowe instrumenty
współpracy, czy też nie.

• Pomocna jest, zwłaszcza w przygotowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań, otwartość i zaangażowanie
urzędników gminnych i powiatowych, bo to na ich barkach w praktyce spoczywa funkcjonowanie
wdrażanych mechanizmów współpracy.

• Chęci ze strony władz i urzędników sprzyja zrozumienie tego, jak, a przede wszystkim po co, stosować
nowe instrumenty współpracy; do tego niezbędna jest wiedza, poparta doświadczeniem innych
samorządów, które już stosują te instrumenty.

• Decyzje dotyczące stosowania różnych form współpracy powinny wynikać z przekonania o wynikających
z nich korzyściach, przede wszystkim dla mieszkańców, ale także dla samorządu i organizacji poza-
rządowych, nie powinny być motywowane na przykład doraźnymi korzyściami politycznymi; w przeciwnym
razie zdarza się, że nowe władze samorządowe rezygnują z różnych instrumentów współpracy tylko dlatego,
że postrzegają je jako narzędzia służące poprzedniej ekipie rządzącej gminą czy powiatem.

• Wdrażaniu nowych form współpracy, czy też doskonaleniu już stosowanych, sprzyjają również wola
i zrozumienie po stronie organizacji pozarządowych; stąd warto zadbać o to, aby proces wdrażania
był maksymalnie przejrzysty, a organizacje pozarządowe były szeroko informowane o planowanych
wdrożeniach, co przyczynia się do budowania wzajemnego zaufania, będącego fundamentem dobrej
współpracy.

• Instrumenty będą skuteczne i użyteczne tylko wtedy, gdy będą wypracowane wspólnie przez samorząd,
który będzie je stosował i organizacje pozarządowe, które będą ich użytkownikami; dlatego poza
informacją niezbędne jest stworzenie na przykład wspólnego zespołu roboczego złożonego z przed-
stawicieli samorządu i organizacji pozarządowych, który wypracuje wspólnie optymalne rozwiązania
i w miarę szerokie ich skonsultowanie ze środowiskiem organizacji.

• Wspólne wypracowywanie instrumentów współpracy ma także dodatkową wartość: obie strony mogą
się lepiej poznać, lepiej zrozumieć specyfikę i uwarunkowania działania drugiej strony, a to sprzyja
rozwojowi współpracy.

•Współdziałanie przy wypracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań oraz szeroka informacja w tym zakresie
wspomagają integrację środowisk organizacji pozarządowych, co wzmacnia je jako partnera dla samorządu.

• Decyzje o wdrożeniu instrumentów współpracy finansowej i o ich ostatecznym kształcie muszą być
oparte na ocenie ich przydatności z punktu widzenia potrzeb i możliwości samorządu i organizacji
pozarządowych; nie zawsze i nie w każdych warunkach zastosowane instrumenty będą użyteczne,
skuteczne oraz efektywne.

• Ocena przydatności powinna być prowadzona również w fazie wdrażania instrumentów współpracy
finansowej, po to, aby je korygować lub – jeżeli nie spełniają oczekiwań – zrezygnować z ich stosowania.

• Barierą we wdrażaniu nowych rozwiązań jest zbyt wąska interpretacja zasady legalizmu przez
służby kontrolne państwa, które z reguły kwestionują zgodność z prawem tych działań samorządu,
które nie wynikają wprost z litery prawa, choć się w niej mieszczą i są w pełni zgodne z jego duchem;
takie podejście studzi chęć wprowadzania nowych rozwiązań, tym bardziej, że prawo często jest
niejasne, stąd samorządy nie mają pewności, jak zostanie zinterpretowane; z pewnością pomocne w roz-
strzyganiu wątpliwości samorządów jest orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wskazówki
i wytyczne dotyczące stosowania obowiązującego prawa ze strony administracji rządowej.
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Część III: Informacje o jednostkach samorządu
terytorialnego biorących udział 
we wdrożeniach
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1. URZĄD GMINY DOBRA

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

Przeważająca część powierzchni Gminy Dobra leży na terenie Beskidu Wyspowego. Jest to obszar

górzysty, cechujący się charakterystycznym kształtem wznoszących się wyspowo szczytów. Gmina

Dobra jest atrakcyjnym terenem turystycznym z uwagi na ciszę, czyste powietrze, możliwość

wędkowania i kąpieli rzecznej, piękne widoki, duże kompleksy leśne, zbiory runa leśnego oraz piesze

wędrówki.1

Gmina Dobra do tej pory incydentalnie stosowała pożyczki oraz małe granty. Działania w gminie Dobra

de facto były podejmowane od podstaw, jeśli chodzi o wytworzenie uporządkowanego w sensie prawnym

i systemowym standardu działania w zakresie finansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dzięki niezwykle aktywnej postawie pracowników Urzędu Gminy Dobra, udało się przyjąć rozwiązania

dla wszystkich zaplanowanych narzędzi współpracy finansowej gminy z organizacjami pozarządowymi.

Co istotne, gmina Dobra miała mniej czasu na realizację swoich działań ze względu na fakt, iż dołączyła

do projektu w miejsce innego samorządu. Wdrożenia z pewnością przyczynią się do poprawy jakości

kapitału społecznego w gminie. Widać dobry społeczny odbiór proponowanych zmian – Michał Kudłacz,

ekspert MSAP.

Eksperci: dr Michał Kudłacz i Karolina Krawczyk

Wdrożone instrumenty: INICJATYWA LOKALNA, MAŁE GRANTY, POŻYCZKI

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)
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2. STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU

powiat: gostyński

województwo: wielkopolskie

Powiat Gostyński położony jest w południowo-zachodniej części Wielkopolski, obejmuje siedem

gmin i liczy 76 tysięcy mieszkańców. Powiat słynie z rolnictwa na wysokim poziomie i śmiałych

inicjatyw biznesowych. Ewenement na szeroką skalę stanowi prawdziwe zagłębie producentów

bryczek i powozów.2

Powiat gostyński stosował do tej pory cztery instrumenty współpracy finansowej z organizacjami

pozarządowymi: otwarty konkurs ofert, tryb małych zleceń, regranting oraz budżet partycypacyjny.

Działania w powiecie gostyńskim obejmowały przygotowanie do wdrożenia zupełnie nowego instrumentu,

jakim jest dotacja inwestycyjna, a także swego rodzaju audyt dwóch innych instrumentów: budżetu

obywatelskiego oraz regrantingu.

Wdrożenia pomogły w otwarciu samorządu na zupełnie nowy rodzaj instrumentu, dotąd rzadko

stosowany w kraju – dotację inwestycyjną, która jest rekomendowana do realizacji w 2016 r. Rozwiązano

także dużo problemów organizacyjno-prawnych, dotyczących innych instrumentów: budżetu obywatelskiego

i regrantingu – Jarema Piekutowski, doradca FRDL.

Doradca: Jarema Piekutowski

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, DOTACJA INWESTYCYJNA, REGRANTING

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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3. URZĄD MIASTA IŁAWA

powiat: iławski

województwo: warmińsko mazurskie

Iława leży na Pojezierzu Iławskim, na terenie Zielonych Płuc Polski, na krańcu najdłuższego jeziora
w Polsce – Jezioraka. W granicach miasta leży Wielka Żuława – największa wyspa śródlądowa w
kraju. Docierają tu zarówno turyści zmotoryzowani, jak i podróżujący koleją. To niezwykle atrakcyjne
miejsce dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek – liczne szlaki turystyczne prowadzą do
wielu interesujących miejsc, dostępnych o każdej porze roku.

Do tej pory współpraca Gminy Miejskiej Iława z organizacjami pozarządowymi polegała na zlecaniu
realizacji zadań publicznych (głównie dotacje w trybie otwartych konkursów ofert). Miasto Iława
prowadzi również współpracę pozafinansową, będąc partnerem w działaniach projektowych oraz wnosząc
wkład własny do projektów. Iława wspiera organizacje pozarządowe również poprzez: obsługę
techniczną imprez, bezpłatne użyczania sprzętu i lokali oraz informowanie o zadaniach publicznych,
konkursach, ważnych wydarzeniach w obszarze działań trzeciego sektora. Miasto od 2004 roku wspiera
finansowo i pozafinansowo Centrum Organizacji Pozarządowych. W roku 2014 w Iławie zarejestrowanych
było 120 organizacji pozarządowych.

W ramach projektu wdrożono budżet obywatelski, inicjatywę lokalną, pożyczki dla organizacji oraz
regranting. Określono już kwoty dotyczące poszczególnych mechanizmów. Wszystkie mechanizmy
zostaną wprowadzone do finansowania w roku 2016. Wyjątkiem jest budżet obywatelski, którego
finansowanie zaplanowane jest dopiero na rok 2017, lecz konsultacje rozpoczną się w już w roku 2016.3

Praca nad wdrożeniem mechanizmów współpracy była warta wysiłku. Powstały nowe możliwości
wspierania organizacji pozarządowych i przede wszystkim obywateli. Daje to możliwość większego
udziału mieszkańców gminy w jej rozwoju i nakierowaniu na rozwój społeczny oraz budowę Dobra
Wspólnego – Wojciech Jankowski, członek zespołu ds. wdrożeń, Przewodniczący Rady Organizacji
Powiatu Iławskiego, członek Stowarzyszenia Przystań.

Współpraca samorządu z NGO coraz częściej odbywa się w partnerskich relacjach. Budowanie
spójnego systemu współpracy, opartego na uzgodnionych przez strony zasadach skutkuje tym, 
iż NGO nie są już postrzegane jako posłuszny zleceniobiorca zadań publicznych, a urząd jako
zleceniodawca – Elżbieta Singer, doradca FRDL.

Doradca: dr Elżbieta Singer

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, INICJATYWA LOKALNA, POŻYCZKI, REGRANTING

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)
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4. STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

powiat: iławski

województwo: warmińsko mazurskie

Powiat Iławski należy do najpiękniejszych regionów naszego kraju. Jego terytorium stanowi siedem
gmin. Tereny powiatu szczycą się bogatą historią i kulturą. Urozmaicony krajobraz z licznymi wzgórzami
i jeziorami, duże połacie lasów sprzyjają turystyce, wypoczynkowi i rekreacji. Dominujący rolniczy
charakter gospodarki sprawił, że zachowane zostało czyste środowisko oraz bogata flora i fauna.

Dotychczas stosowanym mechanizmem współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi
było zlecanie zadań publicznych w formie otwartego konkursu ofert oraz w trybie małych zleceń. 
W ramach projektu opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedurę małych zleceń, która jasno i przejrzyście
określa zasady zlecania zadań, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ponadto, opracowaliśmy 
i wdrożyliśmy procedurę inicjatywy lokalnej.4

Po raz pierwszy przygotowaliśmy procedury mechanizmów współpracy, które mają być realizowane
przez NGO i Powiat. Ich głos w dyskusji był dla nas bardzo ważny. Podjęliśmy działanie, które może
przełamie trudności we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Być może pokazanie, że jesteśmy
otwarci na dyskusję, przyczyni się do owocniejszego współdziałania – Iwona Sadowska, koordynator
wdrożeń w powiecie.

Angażowanie NGO w proces tworzenia lub współtworzenia programów współpracy i procedur
sprzyjających tej współpracy należy rozpocząć na jak najwcześniejszym etapie, tj. już na etapie
diagnozowania potrzeb. Zwiększa to szansę na uruchamianie i wdrażanie mechanizmów współpracy
bardziej adekwatnych do potrzeb różnych grup mieszkańców – Elżbieta Singer, doradca FRDL.

Doradca: dr Elżbieta Singer

Wdrożone instrumenty: INICJATYWA LOKALNA, MAŁE GRANTY

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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5. URZĄD GMINY KOSZYCE

powiat: proszowicki

województwo: małopolskie

Gmina Koszyce jest gminą typu wiejskiego, położoną na północno-wschodnim skraju województwa

małopolskiego, wzdłuż lewego brzegu Wisły. Powierzchnia administracyjna gminy wynosi 66,5 km².

Liczba ludności – 5870.5

Gmina Koszyce od lat wyróżnia się aktywnością w rozwoju życia społecznego i gospodarczego.

Jej rolniczy charakter determinuje możliwości budżetowe, ale skuteczność w pozyskiwaniu środków

zewnętrznych na zadania inwestycyjne i na projekty społeczne w znaczący sposób zmieniła gminę.

Atutem jest niewątpliwie planowość działań i konsekwencja władz gminy w dążeniu do obranych celów.

Po zrealizowaniu licznych inwestycji infrastrukturalnych, kolejnym wyzwaniem, jakiego podjęła się

gmina, jest rozwój społeczny i budowa aktywności obywatelskiej. 

Pomocne w osiągnięciu tego celu będą z pewnością mechanizmy służące lepszej współpracy gminy

i organizacji pozarządowych. Wdrożone w ramach projektu mechanizmy dotacji inwestycyjnej i trybu

pozakonkursowego zostały dokładnie opisane w dokumentach przyjętych przez gminę. Rozwojowi

społeczeństwa obywatelskiego służyć też będzie nowe rozwiązanie – budżet partycypacyjny, który

powinien zostać dobrze przyjęty, chociażby ze względu na dobrą praktykę znanego już funduszu sołeckiego. 

Wartością dodaną całego projektu były spotkania warsztatowe, budujące wiedzę środowiska

organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Gminy Koszyce, podczas których pokazywano

doświadczenia i znane w kraju rozwiązania, a jednocześnie na tych spotkaniach konsultowano treści

dokumentów przygotowywanych dla Gminy Koszyce – Jan Bereza, ekspert MSAP.

Eksperci: Jan Bereza i Monika Chomątowska

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, DOTACJA INWESTYCYJNA, MAŁE GRANTY

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)
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6. URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA

powiat: kościerski

województwo: pomorskie

Kościerzyna jest miastem położonym w woj. pomorskim, w krainie geograficznej zróżnicowanej
pod względem krajobrazowym. Historycznie i kulturowo należy do Kaszub, charakteryzujących się
silną tożsamością lokalną, specyfiką kulturową oraz przedsiębiorczością mieszkańców. Stąd w rozwoju
Kościerzyny kluczowe są działania nakierowane na rozwój społeczności lokalnej.

Dotychczas współpraca z organizacjami pozarządowymi opierała się głównie na wspieraniu zadań
publicznych w ramach otwartych konkursów ofert lub w trybie pozakonkursowym. W ramach projektu
wdrożono aż trzy nowe instrumenty: dotację inwestycyjną, inicjatywę lokalną oraz pożyczki. Dzięki współ-
pracy miasta z ekspertami, nowe mechanizmy zostały dostosowane do potrzeb lokalnych organizacji.6

Nowe mechanizmy współpracy dostarczają społecznościom i władzom lokalnym narzędzi do efektywnej
realizacji celów publicznych. Jednak to, czy zostaną one wykorzystane, zależy tylko od zaangażowania
społecznego. Tworzenie długookresowych i skutecznych modeli jest możliwe tylko poprzez współpracę
i dialog, które są początkiem i podstawą budowania trwałych partnerstw – Ewa Chmielecka, naczelnik
Wydziału Rozwoju i Promocji.

Kościerzyna jest miastem o wysokiej kulturze zarządzania i rozwiniętym etosie współpracy obywatelskiej.
Dlatego też włodarze oraz pracownicy Urzędu Miasta poważnie traktują potencjał lokalnego środowiska
organizacji pozarządowych, starając się wyjść naprzeciw jego potrzebom. W urzędzie funkcjonuje
dedykowane stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – z wieloma z nich współpraca
ma charakter wręcz symbiotyczny. Wybór instrumentów do wdrożenia w ramach projektu podyktowany
był potrzebami wyrażanymi w formalnych i nieformalnych dyskusjach oraz chęcią zwiększenia elastyczności
działań urzędu w tym zakresie, przy konieczności zachowania kontroli nad wydatkowaniem środków
publicznych – Michał Możdżeń, ekspert MSAP.

Eksperci: dr Bartłomiej Biga i Michał Możdżeń

Wdrożone instrumenty: DOTACJA INWESTYCYJNA, INICJATYWA LOKALNA, POŻYCZKI

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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7. STAROSTWO POWIATOWE W KUTNIE

powiat: kutnowski

województwo: łódzkie

Powiat kutnowski do tej pory do współpracy z organizacjami pozarządowymi stosował przede

wszystkim otwarte konkursy ofert. Sporadycznie, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego,

stosowano tryb określony w art. 19a. Inną formą współpracy było wspólne organizowanie przedsięwzięć

z zakresu kultury, kultury fizycznej, ochrony zdrowia i innych zadań. Stąd też w ramach projektu

wdrożono tryb małych zleceń oraz inicjatywę lokalną.7

Jednym z najważniejszych osiągnięć III RP jest odrodzony samorząd terytorialny. To właśnie dzięki

niemu możemy budować społeczeństwo obywatelskie. W procesie tym niezbędnym partnerem dla

administracji samorządowej są organizacje pozarządowe, które wiedzą doskonale, jakie są potrzeby

mieszkańców gmin i powiatów. Poszerzanie współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami

leży więc w interesie zarówno władz, jak i obywateli – Krzysztof Debich, starosta kutnowski.

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym przez samorząd powiatowy wymaga

doskonałego rozeznania w środowisku trzeciego sektora i uwzględnienie jego różnej aktywności na takich

obszarach, jak powiat z dominującym ośrodkiem miejskim – siedzibą władz samorządu powiatowego.

Tym większe uznanie należy się Powiatowi kutnowskiemu i pracownikom starostwa odpowiedzialnym

za współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami. Wdrożenie nowych mechanizmów współpracy

finansowej z NGO wymagało dużo pracy. Niewątpliwie, dodatkową korzyścią były zorganizowane

przez pracownice Starostwa Powiatowego w Kutnie spotkania z działaczami społecznymi w ramach

wyjaśniania zasad nowych mechanizmów i tworzenia dokumentów regulujących zastosowanie trybu

pozakonkursowego i inicjatywy lokalnej – Jan Bereza, ekspert ds. wdrożeń.

Eksperci: Jan Bereza i Monika Chomątowska

Wdrożone instrumenty: INICJATYWA LOKALNA, MAŁE GRANTY

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)
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8. URZĄD GMINY MOGILANY

powiat: krakowski

województwo: małopolskie

Gmina Mogilany położona jest w południowo-wschodniej części powiatu krakowskiego, w woje-

wództwie małopolskim. Jest enklawą otoczoną gminami miejskimi: Kraków, Skawina, Myślenice i Świątniki

Górne. Teren gminy wykazuje cechy charakterystyczne dla klimatu i geologii Karpat. Ze Wzgórza

Mogilańskiego roztacza się w kierunku północnym piękny widok na Kraków, natomiast dziesiątki

szczytów, grzbietów i pasm górskich, a wśród nich koronka skalnych tatrzańskich turni, zamyka horyzont

od strony południowej.

W ramach realizacji projektu wdrożone zostały dwa instrumenty współpracy finansowej: małe granty

w trybie pozakonkursowym oraz pożyczki dla organizacji pozarządowych.8

Dzięki przystąpieniu do projektu, w naszej gminie wdrożone zostały instrumenty współpracy finansowej,

dające możliwość organizacjom pozarządowym ubiegania się o granty i pożyczki, co stanowi dla nich

koleją alternatywę pozyskiwania nowych środków, między innymi na rozwój organizacji, szerzenie

lokalnych inicjatyw czy zwiększanie społecznego zaangażowania – Piotr Piotrowski, wójt gminy Mogilany,

członek zespołu ds. wdrożenia instrumentów współpracy finasnowej.

Dotychczasowe doświadczenia i otwartość na stosowanie nowych rozwiązań to potencjał środowiska

samorządowego – organów władzy i pracowników Urzędu Gminy Mogilany. Wypracowywanie rozwiązań

w formie warsztatowej, z dyskusjami i odwoływaniem się do wcześniej realizowanych projektów,

z pewnością zaowocuje pogłębieniem współpracy i zaufania między administracją publiczną i sektorem

organizacji pozarządowych w gminie Mogilany – Jan Bereza, doradca FRDL.

Doradca: Jan Bereza

Wdrożone instrumenty: MAŁE GRANTY, POŻYCZKI

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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9. URZĄD GMINY RAJCZA

powiat: żywiecki

województwo: śląskie

Gmina Rajcza położona jest w południowo-zachodniej części Beskidu Żywieckiego, u zbiegu potoków,
które tworzą rzekę Sołę. Swoim specyficznym położeniem tworzy odrębną część Beskidów, nazywaną
Workiem Raczańskim (Grupa Wielkiej Raczy). Gmina ma powierzchnię 131,17 km2 (w tym większość
terenu zajmują użytki leśne), zamieszkuje ją około 9 tysięcy osób.9

Nie wyobrażamy sobie gminy funkcjonującej w taki sposób, gdy mieszkańcy i przedstawiciele urzędu
nie dążą do celów wspólnie. Narzędzia finansowe, które wdrażaliśmy w ramach programu, to kolejny
krok do tego, aby ta współpraca pogłębiała się i przebiegała na czytelnych i łatwo dostępnych zasadach.
Mimo może niezbyt wielkiego zainteresowania mieszkańców procesem wdrażania, mamy ogromną
nadzieję na rozwój partycypacji społecznej w naszej gminie. Obecnie opracowujemy szeroką kampanię
informacyjna na temat tych możliwości. Należy też dodać, że program był rzetelnie przygotowany i prze-
prowadzony, cenne były dla nas zwłaszcza warsztaty, podczas których wspólnie z mieszkańcami
przygotowywaliśmy dokumenty – Szymon Waluś, Referat Promocji i Współpracy Transgranicznej.

Rajcza, ze względu na swoją charakterystykę – lokalizację na terenie przygranicznym, liczne atrakcje
turystyczne i krajoznawcze – wydaje się stworzona do różnorodnej działalności obywatelskiej.
Dotychczasowe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego pozostawiało jednak wiele do życzenia.
W wyniku wdrożeń poszerzono katalog mechanizmów wsparcia finansowego, z którego będą mogły
skorzystać lokalne organizacje pozarządowe. Zapał urzędników, którzy chcą zaktywizować lokalną młodzież,
zwłaszcza przy wykorzystaniu budżetu partycypacyjnego, pozwala żywić nadzieję, że społeczeństwo
obywatelskie gminy w niedługim czasie z większą odpowiedzialnością i inicjatywą zaangażuje się 
w budowanie swojej małej ojczyzny – Monika Chomątowska, ekspert MSAP.

Eksperci: Jan Bereza i Monika Chomątowska

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, INICJATYWA LOKALNA, POŻYCZKI

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)
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10. URZĄD GMINY SADKI

powiat: nakielski

województwo: kujawsko-pomorskie

Gmina Sadki jest małą gminą wiejską o charakterze głównie rolniczym, w skład której wchodzi 17 wsi.

Położona jest w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Region, do którego należy,

nosi nazwę Krajna i jest historyczną częścią Wielkopolski.

Dotychczas w gminie Sadki realizowano tylko otwarte konkursy ofert. W ramach projektu, dzięki fachowym

poradom doradcy i wspaniałej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, wdrożono tryb

pozakonkursowy i inicjatywę lokalną, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Realizujemy już pierwsze

zadania publiczne – z korzyścią dla samorządu i społeczności lokalnej.10

Wprowadzenie nowych form wsparcia to dla naszej gminy wielki krok do przodu we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością, a jednocześnie ułatwienie i przybliżenie

kontaktów samorządu z mieszkańcami. Inicjatywa lokalna pobudziła aktywność mieszkańców, a także

zwiększyła ich poczucie sprawstwa w decydowaniu o kierunku rozwoju gminy – Renata Smolarek,

pracownik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu ds. wdrożeń.

Doradca: Paweł Szczyrski

Wdrożone instrumenty: INICJATYWA LOKALNA, MAŁE GRANTY

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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11. URZĄD MIASTA SŁUPSK

powiat : słupski

województwo: pomorskie

Słupsk, blisko 100-tysięczne miasto leżące w północnej Polsce, jest zielonym miastem nowej
generacji, miastem obywatelskim, nowoczesnym, rozwijającym się w sposób trwały i zrównoważony,
na wzór najlepszych miast w Europie. Słupsk łączy rozwój inteligentnej, „zielonej gospodarki” – ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i klimatu – z ideą sprawiedliwości społecznej.

Dotychczas współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi odbywała się za pomocą
takich mechanizmów zlecania realizacji zadań publicznych, jak udzielanie dotacji w trybie otwartych
konkursów ofert, trybu pozakonkursowego, dofinansowania wkładu własnego oraz wspierania zadań
realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

Współpraca pozafinansowa obejmuje przede wszystkim wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
używanie sprzętu, udostępnianiu sal urzędu, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć.

Szczególną formą współpracy jest prowadzenie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
i Ekonomii Społecznej, które stało się punktem wsparcia, zwłaszcza dla tych organizacji, które nie mają
środków na opłacenie własnej siedziby, wymagają wsparcia infrastrukturalnego lub nie posiadają zaawanso-
wanego technicznie sprzętu biurowego.11

Żeby dokonać czegoś istotnego, trzeba mieć potrzebę, wizję i pragnienie doświadczania czegoś
nowego – Katarzyna Zabawa, członek zespołu ds. wdrożeń.

Zachowanie zasady partycypacji publicznej możliwe jest poprzez współtworzenie przez samorząd
i organizacje pozarządowe procedur niezbędnych dla wprowadzenia mechanizmów współpracy
finansowej, współtworzenie i konsultowanie programów współpracy, udzielanie informacji zwrotnej o ich
praktycznym wdrażaniu, udział NGO w ich monitorowaniu i ewaluacji – Elżbieta Singer.

Doradca: dr Elżbieta Singer

Wdrożone instrumenty: POŻYCZKI, REGRANTING

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)
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12. URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU

powiat: nowosądecki

województwo: małopolskie

Miasto Stary Sącz jest centralnym ośrodkiem gminy miejsko-wiejskiej w Kotlinie Sądeckiej, u zbiegu

Dunajca i Popradu. Gmina liczy 23,3 tys. mieszkańców (miasto 9,1).

Wyjątkowym atutem gminy jest niepowtarzalny klimat średniowiecznego miasteczka, zachowany

historyczny układ architektoniczny miasta, liczne zabytki (w tym klasztor Klarysek – sanktuarium św. Kingi)

oraz warunki naturalne (przyroda i krajobraz beskidzki) o nadzwyczajnych wartościach dla turystyki

i rekreacji.

Współpraca finansowa Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi do tej pory prowadzona

była głównie poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom, wraz z udzieleniem im dotacji

na sfinansowanie bądź dofinansowanie wykonania tego zadania. Dodatkowo, stosowanym w gminie

od niespełna dwóch lat  instrumentem finansowym jest inicjatywa lokalna.

W ramach projektu wdrożono pożyczkę z budżetu gminy, dotację inwestycyjną oraz tryb małych

zleceń, dzięki czemu wzbogacono o nowe i skuteczne formy współpracy katalog instrumentów finansowych

stosowanych przez Gminę Stary Sącz we współpracy z organizacjami pozarządowymi.12

Pasja i zaangażowanie, które cechują działaczy organizacji pozarządowych, są jak drożdże pobudzające

budowę społeczeństwa obywatelskiego, niezbędnego dla zachowania dziedzictwa i rozwoju naszych

małych ojczyzn – Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.

Eksperci: dr Michał Kudłacz i Karolina Krawczyk

Wdrożone instrumenty: DOTACJA INWESTYCYJNA, MAŁE GRANTY, POŻYCZKI

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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13. URZĄD GMINY SZEMUD

powiat: wejcherowski

województwo: pomorskie

Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejhero-

wskim. Zajmuje powierzchnię 175,86 km², składa się z 22 sołectw. Siedzibą władz samorządowych jest

Szemud. Liczba mieszkańców wynosi ok. 16 000 osób.

Gmina Szemud stawia na dynamiczny rozwój. Priorytety to rozwój dróg, komunikacja i infrastruktura

techniczna. Nasza gmina jest pełna pomysłów i otwarta na współpracę.

Gmina Szemud do tej pory we współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi stosowała

formę powierzania i wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych w trybie otwartych konkursów

ofert oraz formę tzw. małych dotacji. W ramach projektu wdrożono inicjatywę lokalną oraz budżet

partycypacyjny (obywatelski).13

Jeżeli jest wola organu wykonawczego i przychylność organu stanowiącego, to każdą przeszkodę,

jaka by ona nie była, można pokonać. Wystarczy być otwartym na nowości i nie bać się zmian – Teresa

Pustelnik, skarbnik Gminy, członek zespołu ds. wdrożeń.

Żadna ustawa nie zagwarantuje owocnej współpracy i żaden przepis nie zapewni autentycznego

dialogu obywatelskiego, jeśli nie będzie woli ze strony organów samorządu. Samorządy lokalne często

podejmują próby „podzielenia się” władzą, ale organizacja pozarządowa wówczas musi jednocześnie

„chcieć” wpisać się bardziej świadomie w cele realizowane na poziomie lokalnym – Elżbieta Singer,

doradca FRDL.

Doradca: dr Elżbieta Singer

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, INICJATYWA LOKALNA

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)
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14. URZĄD MIASTA SZKLARSKA PORĘBA

powiat : jeleniogórski

województwo: dolnośląskie

Szklarska Poręba – to miasto przepięknie położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów,

na wysokości 440-1471 m n.p.m., od południa na stokach Karkonoszy z kulminującą nad miastem

Szrenicą (1362 m n.p.m.), od północy na stokach Gór Izerskich z Wysokim Kamieniem (1058 m n.p.m.)

i Czarną Górą (965 m n.p.m.), zaś od wschodu wzniesienia Przedgórza Karkonoszy oddzielają miasto

od Kotliny Jeleniogórskiej.

Szklarska Poręba, przy stosunkowo niewielkiej liczbie stałych mieszkańców (6 464), zajmuje duży

obszar – 75,44 km2, z czego aż 84% stanowią tereny leśne. Niewiele jest w Polsce obszarów tak

sprzyjających rekreacji, jak okolice Szklarskiej Poręby. Cisza, wciąż zmieniające się krajobrazy, 

w zależności od oświetlenia czy pory dnia, połączone z szumem krystalicznie czystych potoków 

i wodospadów, w otoczeniu granitowych skał – to elementy wpływające niezwykle kojąco na naturę

ludzką.14

Urząd Miasta i Gminy Szklarska Poręba stosował dotychczas narzędzia finansowej współpracy,
między innymi inicjatywę lokalną czy małe granty. Najważniejszym elementem współpracy było
przekonanie pracowników administracji samorządowej o potrzebie realizacji działań na rzecz
usprawnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie istotnym wydają się być
metody wzmacniające aktywność obywatelską: inicjatywa lokalna i budżet partycypacyjny – Karolina

Krawczyk, ekspert MSAP.

Eksperci: dr Michał Kudłacz i Karolina Krawczyk

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, INICJATYWA LOKALNA, REGRANTING

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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15. URZĄD MIASTA I GMINY SZTUM

powiat: sztumski

województwo: pomorskie

Miasto i Gmina Sztum liczy około 19 tysięcy mieszkańców, usytuowana jest we wschodniej części
województwa pomorskiego. W jej skład wchodzi 18 sołectw oraz 10-tysięczne miasto Sztum, będące
siedzibą władz miasta i powiatu. Sztum to dynamicznie rozwijająca się gmina, z dużym potencjałem
społecznym i gospodarczym. Dzięki walorom kulturalnym, historycznym i przyrodniczymi, nabiera
również charakteru turystycznego.

Miasto i Gmina Sztum do współpracy z organizacjami pozarządowymi stosowała do tej pory otwarte
konkursy ofert (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz nabory
wniosków o przyznanie dotacji w zakresie rozwoju sportu (w trybie ustawy o sporcie). Organizacje
korzystały również z możliwości otrzymania stypendiów, nagród i wyróżnień w zakresie kultury i sportu.
Obszar współpracy z organizacjami pozarządowymi to ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna,
przeciwdziałanie alkoholizmowi, oświata i wychowanie, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
oraz kultura fizyczna i sport.15

Długoletnia i owocna współpraca ze stowarzyszeniami i środowiskowymi liderami doprowadziła
do wzmocnienia w naszym mieście i środowiskach wiejskich kapitału społecznego, niezbędnego do
prowadzenia wielu przedsięwzięć na rzecz mieszkańców.

Dwie nowe propozycje: inicjatywa lokalna, małe granty oraz doprecyzowanie zasad budżetu obywatel-
skiego zapewnią lepsze warunki do realizacji oddolnych inicjatyw.

Z kolei samorządowi pozwala to na lepsze zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkań-
ców, służących poprawie jakości życia – Leszek Tabor, burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Dzięki temu, że Sztum nie musi borykać się z problemem zadłużenia ,  otwiera się przestrzeń do
szerokiej współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Sprzyja temu także podejście
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum, którzy są bardzo zaangażowani we włączanie tych podmiotów
w realizację zadań publicznych. Stąd ich zainteresowanie nowymi mechanizmami (inicjatywa lokalna)
oraz chęć doskonalenia istniejących (budżet obywatelski). Niewątpliwie, świadczy to o zrozumieniu
procesów budowania zdrowej tkanki społeczeństwa obywatelskiego – Bartłomiej Biga, ekspert MSAP.

Eksperci: dr Bartłomiej Biga, Michał Możdżeń

Wdrożone instrumenty: MAŁE GRANTY, INICJATYWA LOKALNA, BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)
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16. URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI

powiat – tomaszowski

województwo – lubelskie

Tomaszów Lubelski – dwudziestotysięczne miasto, malowniczo położone na pograniczu Roztocza
i Grzędy Sokalskiej, nad rzeką Sołokiją. Jest doskonałą bazą wypadową na Roztocze. Kościół p.w.
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie z 1627 roku to jeden z najcenniejszych zabytków
sakralnego budownictwa drewnianego w Polsce. W pobliżu Tomaszowa znajduje się szereg szlaków
i ścieżek, stwarzających doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej.
Dużą atrakcję stanowi Siwa Dolina – jest to kompleks leśny, wykorzystywany w celach sportowych 
i rekreacyjnych: latem przez rowerzystów, a zimą przez narciarzy biegowych.

Miasto Tomaszów Lubelski współpracuje z 26 organizacjami pozarządowymi: co roku rada miasta
uchwala program współpracy, przygotowywany z uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych,
a Miasto zabezpiecza środki finansowe na postępowania konkursowe, organizowane w celu wyłonienia
podmiotów realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu oraz
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.16

Głównym celem współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi jest budowanie
partnerstwa pomiędzy samorządem miejskim i organizacjami pozarządowymi, tworzenie inicjatyw na rzecz
społeczności lokalnej, zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców, a także właściwe wykorzystywanie
i uzupełnianie działań Miasta w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe – Wojciech Żukowski,
burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

Wciąż jeszcze nie ma równości stron i to samorząd decyduje o tym, jak wygląda współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi. Szczególnie widoczne jest to na obszarach wiejskich i w małych miastach,
gdzie wiele organizacji jest uzależnionych od samorządu. To jego rolą jest budowanie silnego sektora
pozarządowego, który z czasem będzie partnerem i uzyska trwałe warunki do funkcjonowania i rozwoju,
uniezależniając się do samorządu. Jeżeli samorząd tego nie zrozumie – zostanie sam i nie wykorzysta
wielkiego potencjału, jaki tkwi w organizacjach pozarządowych. Dzięki realizacji takich projektów, jak ten
– jest duża szansa na zbliżenie tych dwóch światów i jeszcze lepszy poziom współpracy, jak miało to miejsce
w Tomaszowie – Marcin Rechulicz, doradca FRDL.

Doradca: Marcin Rechulicz

Wdrożone instrumenty: BUDZET PARTYCYPACYJNY, REGRANTING

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)
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17. URZĄD MIASTA WAŁCZ

powiat: wałecki

województwo: zachodniopomorskie

Wałcz położony jest w północno-zachodniej części Polski. To 26-tysięczne miasto jest stolicą Pojezierza

Wałeckiego, siedzibą władz powiatowych i prężnie rozwijającym się pod względem gospodarczym 

i społecznym ośrodkiem. Malownicze usytuowanie stworzyło warunki do uprawiania sportu, a także

rozwoju turystyki i rekreacji.

Do chwili obecnej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorząd stosował głównie

procedurę otwartych konkursów ofert oraz trybu tzw. małych grantów. W ramach projektu, od roku 2016

planujemy zastosować regranting, który ułatwi zwłaszcza małym i rozwijającym się organizacjom

pozyskanie grantów na lokalne działania. Mechanizm ten ma także na celu wzmocnienie silnych

organizacji, które mogą stać się operatorem. Po raz pierwszy planujemy także zastosować dotację

inwestycyjną.17

Samorząd, poprzez udział w tego typu projektach, dąży do ułatwienie organizacjom z III sektora

dostępu do środków publicznych, ale przede wszystkim ma na uwadze ich rozwój i możliwość kreowania

przez nie same działań, mających wpływ na rozwój lokalnych społeczności – Anna Gródka, naczelnik

Wydziału Spraw Społecznych, członek zespołu ds. wdrożeń.

Wartością tego projektu było partycypacyjne podejście do wdrażania instrumentów współpracy.

Spotkanie osób, które działają na rzecz zmiany społecznej, występując z różnych pozycji. Dzięki temu

udało nam się włączyć do Programu współpracy innowacyjny instrument – dotację inwestycyjną. To, że się

pojawił, wynikało z potrzeb zarówno organizacji, jak i samorządu – Waja Jabłonowska, doradca FRDL.

Doradca: Waja Jabłonowska

Wdrożone instrumenty: MAŁE GRANTY, REGRANTING

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)
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18. URZĄD MIASTA I GMINY WITNICA

powiat: gorzowski

województwo: lubuskie

Witnica, gmina miejsko-wiejska, leży w północno zachodniej części województwa lubuskiego, nad

rzeką Wartą, a część jej terenów należy do Parku Narodowego „Ujście Warty". Gmina liczy ok. 13 000

mieszkańców.18

Gmina Witnica przed przystąpieniem do projektu posiadała pewne doświadczenia we współpracy

z organizacjami pozarządowymi. Wypracowane w trakcie wdrożeń możliwości korzystania z nowych

mechanizmów współpracy finansowej powinny stanowić dodatkowy bodziec do zaangażowania się

społeczeństwa w życie gminy i rozwiązywanie ważnych dla mieszkańców spraw. Urzędnicy bardzo

sprawnie działali podczas wdrożeń. Chociaż ciągle zbyt wiele organizacji pozarządowych pozostaje

biernych i niezainteresowanych zwiększeniem swojej aktywności, odpowiednia promocja wdrożonych

mechanizmów, które są bardzo różnorodne, powinna pomóc w zmianie tej sytuacji. Tym bardziej, że gmina

nie zamierza ograniczyć się do wdrożonych w ramach projektu mechanizmów, lecz planuje w przyszłości

poszerzyć ich katalog – Monika Chomątowska, ekspert MSAP.

Eksperci: Jan Bereza i Monika Chomątowska

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, MAŁE GRANTY, POŻYCZKI, REGRANTING

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)

Część I I I • I n f o r m a c j e  o  J S T
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19. URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE

powiat: wołowski

województwo: dolnośląskie

Wołów to gmina miejsko-wiejska, którą zamieszkuje ok. 22 900 osób. Obszar gminy obejmuje m.in.

rezerwaty przyrody Odrzysko i Uroczysko Wrzosy, znajdujące się w Parku Krajobrazowym Dolina

Jezierzycy, który można podziwiać, przemierzając liczne szlaki piesze i rowerowe. Perełką gminy jest

Opactwo Cystersów w Lubiążu, które jest drugim co do wielkości obiektem sakralnym na świecie.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, Gmina Wołów corocznie ogłaszała otwarte

konkursy na realizację zadań publicznych. Ponadto, organizacje pozarządowe mogły liczyć na wsparcie

w formie małych grantów.19

Mimo wstępnych wątpliwości w środowisku mieszkańców i organizacji pozarządowych, wdrożono

z sukcesem dwa nowe instrumenty współpracy – inicjatywę lokalną i budżet obywatelski. Jest to duży

krok w rozwoju zaufania do samorządów ze strony organizacji pozarządowych – Jarema Piekutowski,

doradca FRDL.

Doradca: Jarema Piekutowski

Wdrożone instrumenty: BUDŻET PARTYCYPACYJNY, INICJATYWA LOKALNA

Wdrożenie metodą partycypacyjną (FRDL)
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20. URZĄD GMINY ZALESZANY

powiat: stalowowolski

województwo: podkarpackie

Gmina Zaleszany usytuowana jest w północnej części województwa podkarpackiego. Malownicze
tereny puszczy sandomierskiej, przebiegające przez gminę starorzecze Sanu, bogactwo leśne oraz
brak uciążliwego przemysłu sprawiają, że jest to miejsce przyjazne osobom poszukującym wytchnienia
i spokoju.20

Od kilku lat samorząd kreuje politykę prospołeczną, tworząc dogodne warunki rozwoju trzeciego
sektora. Corocznie na współpracę w organizacjami pozarządowymi przeznaczane są środki
finansowe na poziomie oczekiwanym przez ich przedstawicieli. Dzięki temu w gminie liczącej 11
tysięcy mieszkańców funkcjonuje 45 organizacji pozarządowych, których przedstawiciele, angażując
się w działania na rzecz środowiska, sukcesywnie budują kapitał społeczny.

Samorząd to nie władztwo przedstawicieli, ale współpraca z mieszkańcami, pozwalająca na  realizację
zadań przez nich oczekiwanych oraz osiąganie wspólnych celów. Wzajemne dobre relacje oraz
wsłuchiwanie się w oczekiwania mieszkańców pozwalają na rzetelne wypełnianie powierzonych
samorządowcom zadań – Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Zaleszany są niewielką gminą o jednym z najwyższych w województwie podkarpackim wskaźników
liczby organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Pomimo tego, decydenci
wciąż uważają aktywność lokalnego sektora obywatelskiego za niewystarczającą, a jego potencjał
za nie w pełni wykorzystany. Dlatego wybrano do projektu instrumenty, mające za zadanie przede
wszystkim zwiększyć zaangażowanie i zachęcić do niego (taką rolę pełnić ma inicjatywa lokalna, tryb
małych zleceń oraz formalizacja instrumentu regrantingu). Nie zapomniano także o najbardziej aktywnych
organizacjach, dla których został poszerzony wachlarz dostępnych instrumentów (wprowadzenie trybu
małych zleceń oraz instrumentu dotacji inwestycyjnej) – Michał Możdżeń, ekspert MSAP.

Eksperci: dr Bartłomiej Biga i Michał Możdżeń

Wdrożone instrumenty: INICJATYWA LOKALNA, MAŁE GRANTY, REGRANTING

Wdrożenie metodą ekspercką (MSAP)
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Część IV: Rekomendacje dotyczące zmian prawno-
-instytucjonalnych ułatwiających stosowanie
mechanizmów współpracy finansowej

Analiza dotychczas obowiązującego prawa oraz doświadczenia z wdrażania w samorządach nowych
mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi pozwoliło na sformułowanie
kilku rekomendacji zmian prawno-instytucjonalnych. 

Regranting 

Opis problemu: Roczny cykl budżetowy w samorządzie ogranicza możliwość realizacji projektów 
w dłuższym cyklu, niż rok budżetowy. Z uwagi na złożoność i czasochłonność procedury podzlecania
zadań, w praktyce w formule regranting będą realizowane zadania, których czas realizacji nie przekroczy
sześciu miesięcy.

Modyfikacja regulacji ustawowej: Proponuje się dopuszczenie możliwości realizacji projektów wieloletnich,
bez konieczności ich częściowego rozliczania na koniec roku budżetowego.

Opis problemu: Rozliczanie projektów dokonywane jest na podstawie dowodów księgowych dokumen-
tujących poniesiony wydatek, mieszczący się w zakresie działań objętych harmonogramem rzeczowo-
-finansowym projektu.

Modyfikacja regulacji ustawowej: W przypadku regrantingu proponuje się odejście od metody
tradycyjnej rozliczania projektów – i dopuszczenie rozliczania przez realizatorów metodą zadaniową,
tj. poprzez ocenę realizacji celów zadania na podstawie przyjętych mierników, określających stopień
ich realizacji, alternatywnie.

Uproszczenie metod rozliczania projektów przez realizatorów projektów poprzez wprowadzenie szerokiej
autonomii organów administracji publicznej w zakresie kształtowania zasad rozliczania dotacji, m.in.
dopuszczając, w szerokim zakresie, możliwość zapłaty ponoszonych wydatków gotówką lub dokumentacji
poniesionego wydatku paragonem fiskalnym, alternatywnie. 

Dopuszczenie w ramach regrantingu rozliczania projektów metodą refundacji poniesionych kosztów.

Pożyczki, poręczenia i gwarancje

Opis problemu: Kodeks cywilny nie rozstrzyga kwestii oprocentowania pożyczki, pozostawiając ją
stronom umowy. W związku z tym, na tle stosowania powyższego mechanizmu, rodzi się pytanie 
o dopuszczalność udzielania nieoprocentowanych pożyczek, zwłaszcza w  kontekście obowiązku
zachowania szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym (np. art. 50. ustawy o samo-
rządzie gminnym) oraz zarzutu niegospodarności.

Modyfikacja regulacji ustawowej: Określenie minimalnej stopy oprocentowania pożyczek udzielanych
na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w  art. 3 ust. 3 u.o.d.p.p.w. 
w zakresie prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego.
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Opis problemu: Kwoty udzielanych pożyczek, poręczeń i gwarancji wlicza się do indywidualnego
wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

Modyfikacja regulacji ustawowej: Wyłączenie pożyczek dla organizacji pozarządowych z limitu
zadłużenia JST.

Opis problemu: Zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek, poręczeń i gwarancji nie przechodzą
na kolejny rok budżetowy (z roczności budżetu – art. 211 u.f.p.), nie mogą przybrać charakteru
zobowiązań niewygasających (art. 263 u.f.p.).

Modyfikacja regulacji ustawowej: Dopuszczenie możliwości udzielania pożyczek i poręczeń na okres
dłuższy niż rok budżetowy.

Opis problemu: Umowa pożyczki, w tym z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
a nieposiadającymi statusu OPP, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych
(art. 1 ust. 1 lit. b u.p.c.c.) w wysokości 2% (art. 7 ust. 1 pkt 4). Do zapłaty podatku zobowiązany jest
pożyczkobiorca (art. 4 ust. 7 u.p.c.c.). Zwolnione z podatku są wyłącznie organizacje pożytku publicznego
(posiadające status OPP).

Modyfikacja regulacji ustawowej: Proponuje się rozciągnięcie obecnego zwolnienia z podatku 
od czynności cywilnoprawnych na wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione
w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności
pożytku publicznego.

Inicjatywa lokalna

Opis problemu: ustawa o działalności pożytku publiczne wskazuje zbyt wąski zakres uchwał organów
stanowiących, dotyczących inicjatywy lokalnej. Obecnie jest to jedynie tryb i kryteria oceny wniosków,
co powoduje, że pozostałe, istotne kwestie, takie jak sposób ubiegania się o wsparcie, zakres
przedmiotowy wsparcia, warunki i sposób realizacji wsparcia czy wzór formularza wniosku oraz umowy
muszą być określane dodatkowo w zarządzeniach organów wykonawczych. Mnoży to niepotrzebnie
akty prawa lokalnego i utrudnia ich stosowanie przez samorządy i obywateli.

Modyfikacja regulacji ustawowej: Poszerzenie w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie zakresu uchwały organu stanowiącego, dotyczącej inicjatywy lokalnej o określenie warunków
i sposobu ubiegania się o wsparcie, wykorzystania wsparcia oraz wzorów wniosków i umów.

Opis problemu: Brak możliwości realizacji przedsięwzięć w  ramach inicjatywy lokalnej w okresie
dłuższym niż jeden rok budżetowy.

Modyfikacja regulacji ustawowej: Dopuszczenie możliwości wykorzystania instrumentu inicjatywy
lokalnej w realizacji zadań wieloletnich.

Opis problemu: Rozbieżność ocen wśród samorządów co do źródła finansowania budżetowego
inicjatyw lokalnych. Rozbieżna praktyka samorządów polegająca bądź na finansowaniu zadania
z istniejącego działu budżetowego, bądź na tworzeniu odrębnej rezerwy z przeznaczeniem na ten cel.

Część IV • R e k o m e n d a c j e
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Stosowanie mechanizmu finansowego przez organ administracji publicznej: Ujednolicenie zasad
finansowania inicjatyw lokalnych we współpracy z Regionalnymi Izbami Obrachunkowymi.

Opis problemu: Istniejący spór co do kwalifikacji prawnej inicjatywy lokalnej zarówno z punktu widzenia
przyporządkowania go do programu współpracy jako narządzie współpracy JST z organizacjami
pozarządowymi, jak i charakteru narzędzia (finansowe/niefinansowe).

Modyfikacja regulacji ustawowej: Literalne określenie w u.d.p.p.w. inicjatyw lokalnych jako instrumentu
współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.

Tryb małych zleceń (małe granty)

Opis problemu: Sposób określenia kwoty bazowej dla limitu ustalonego dla małych zleceń na poziomie
20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 budzi kontrowersje (art. 19a ust. 7 u.d.p.p.w.).
Spór dotyczy zaliczania do kwoty 20% także innych dotacji na rzecz organizacji pozarządowych,
przyznawanych im na podstawie ustaw odrębnych, np. ustawy o sporcie.

Modyfikacja regulacji ustawowej: Doprecyzowanie art. 19a ust. 7 u.d.p.p.w. poprzez wskazanie, iż
limit 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 dotyczy jedynie dotacji udzielanych na podstawie
u.d.p.p.w.

Opis problemu: Mimo ograniczeń kwotowych i czasowych, regulacja małych zleceń nie zakłada uproszczonej
procedury aplikowania ani rozliczania dotacji.

Modyfikacja regulacji ustawowej: Uproszczenie zasad ubiegania się o dotacje i  ich rozliczanie 
w przypadku dotacji udzielonych w trybie małych zleceń. 

Opis problemu: Nieprecyzyjny zapis w ustawie, odwołujący się do charakteru zadania publicznego
stanowiącego przedmiot oferty. W myśl artykułu (art. 19a ust. 1 u.d.p.p.w.), realizowane w tym trybie
zadania mogą mieć charakter lokalny lub regionalny. Wobec braku szczegółowych wytycznych w tym
zakresie w innych aktach prawa, na gruncie praktyki stosowania małych zleceń powstają spory co do
prawidłowej oceny oferty realizacji zadania publicznego, jak również jego wdrażania przez samorządy
powiatowe (ustawa o  samorządzie gminnym sprawy lokalne zalicza do kompetencji gmin, zaś
zadania o charakterze regionalnym przypisywane są samorządowi województwa).

Modyfikacja regulacji ustawowej: Jednoznaczne sprecyzowanie zadań finansowanych w ramach
małych zleceń przez odwołanie się do szczebli samorządu.

Opis problemu: ustawa o finansach publicznych nie określa trybu, w jakim ma być przyznawana dotacja
inwestycyjna.

Modyfikacja regulacji ustawowej: wskazanie w ustawie o finansach publicznych, że dotacja inwestycyjna
ma być przyznawana w trybach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.



Departament Pożytku Publicznego został utworzony w dniu 1 kwietnia 2003 r. Odpowiada za tworzenie warunków dla
rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju
wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z organizacjami III sektora. Wdraża także i promuje rozwiązania
przyjęte w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego jest Krzysztof Więckiewicz. W ramach Departamentu funkcjonują dwa wydziały:
Wydział Prawny i Nadzoru oraz Wydział Programów, Analiz i Współpracy, a także Samodzielne stanowisko ds. ekonomii
społecznej.
Szczegółowe zadania Departamentu:

• zarządzanie i wdrażenie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelski;
• współpraca z organami administracji publicznej oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania aktywności

społecznej;
• realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, dotyczących wsparcia dla organizacji pozarządowych;
• merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz utworzonych w jej ramach zespołów

roboczych;
• inicjowanie i prowadzenie badań oraz analiz danych statystycznych dotyczących organizacji pozarządowych, w tym

sporządzanie sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających

z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
• prowadzenie i obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku

dochodowego od osób fizycznych; w tym całoroczny monitoring obowiązku sprawozdawczego organizacji pożytku publicznego;
• prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad fundacjami, dla których Minister jest ministrem właściwym

ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji określone w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;
• promowanie idei ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych

oraz podejmowanie innych działań popularyzujących ideę aktywności obywatelskiej;
• kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz partnerskiego podejścia w rozwiązywaniu problemów społecznych

poprzez ekonomię społeczną; 
• działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmacnianie instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od 25 lat  jest największą ogólnopolską organizacją pozarządową wspierającą
rozwój samorządności. Zbudowana jest z sieci regionalnych ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami i koordynującego
jej pracę Biura Zarządu w Warszawie. 
Fundacja została założona w 1989 r. przez twórców reformy samorządowej jako społeczny partner Rządu i Parlamentu
we wprowadzaniu samorządności w Polsce. 
Celem Fundacji jest krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność
oświatową, doradczą i naukową, w tym:

• prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności terytorialnej;
• upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego działania (blisko 1400 000 uczestników szkoleń);
• wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
• wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszystkich dostępnych formach;
• zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich, działanie na rzecz rozwoju

społeczności lokalnych.

P a r t n e r z y  P r o j e k t u   
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Głównymi adresatami działań FRDL są przedstawiciele samorządów terytorialnych i administracji rządowej, sektora organizacji
pozarządowych, liderzy lokalni, przedsiębiorcy, przedstawiciele oświaty i młodzież oraz społeczności lokalne, którym
Fundacja oferuje szkolenia i usługi doradcze. Organizacja realizuje specjalistyczne projekty (ponad 800) dotyczące wszystkich
dziedzin istotnych dla samorządów oraz aktywizacji obywatelskiej, prowadzi badania jakości życia mieszkańców i oferowanych
im usług publicznych, a także działania dla podnoszenia ich skuteczności. 
Doświadczenie zdobyte w czasie polskich przemian demokratycznych Fundacja przekazuje już od 1992 roku krajom będącym
w okresie transformacji ustrojowej. 
Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze z nich to: w 1995 roku UN Habitat Scroll of Honour,
w 2000 roku Nagroda Główna Prezesa Rady Ministrów RP w Konkursie „Pro Publico Bono”, w 2004 roku Nagroda Honorowa
Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej oraz szereg prestiżowych
nagród regionalnych, przyznawanych przez samorządy lokalne.
Więcej informacji: www.frdl.org.pl

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to jednostka pozawydziałowa
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadząca działalność badawczo-edukacyjną, doradczą oraz wydawniczą.
We współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami realizuje projekty badawczo-wdrożeniowe, służące doskonaleniu
działalności administracji samorządowej i rządowej. Wśród najważniejszych zrealizowanych projektów znalazły się do tej
pory m.in.:

• Ministerstwa Uczące Się (MUS),
• Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej metody PRI 

w gminach i powiatach,
• Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST,
• Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako

realizatorami zadań publicznych (MWF).
Poza realizowaniem projektów, MSAP UEK prowadzi również studia podyplomowe, których największym atutem są
unikalne programy nauczania, opracowywane we współpracy z ekspertami, partnerskimi uczelniami oraz instytucjami 
z kraju i zagranicy, a także pracodawcami. Słuchacze mogą wybrać spośród bogatej oferty kierunków atrakcyjnych również
dla przedstawicieli JST, takich jak:

• Administracja,
• Master of Public Administration,
• Gospodarka i administracja publiczna,
• Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
• Zarządzanie w administracji publicznej, 
• Zarządzanie w organizacjach pozarządowych.

Kompatybilną częścią działalności badawczej, doradczej i edukacyjnej są publikacje wydawane przez Szkołę. Do najważniejszych,
które ukazały się w ostatnich latach można zaliczyć:

• Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (Kraków 2015),
• Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (Kraków 2015),
• Sprawne państwo. Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego? (Kraków

2014),
• Raport Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej

w Polsce (Kraków 2014),
• Raport Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej

w Polsce (Kraków 2013),
• Organizational Learning: A Framework for Public Administration (Kraków 2014),
• Jak uczą się polskie ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmu uczenia się (Kraków 2014),
• Kwartalnik „Zarządzanie publiczne”, 
• Półrocznik „Ekonomia Społeczna”.

Więcej informacji: http://www.msap.uek.krakow.pl/. 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Mechanizmy współpracy” to ogólnopolski systemowy projekt realizowany 

przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie z Ministerstwem Pracy 

i Polityki Społecznej, które jest liderem projektu oraz Małopolską Szkołą 

Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre Rządzenie 

(umowa UDA POKL 05.04.01-00-005/13-00).

Celem projektu jest opracowanie szczegółowego opisu sprawdzonych 

i skutecznych narzędzi współpracy finansowej samorządów gminnych 

i powiatowych z organizacjami pozarządowymi i upowszechnienie 

wśród samorządów oraz organizacji pozarządowych praktycznych rozwiązań 

przy wdrażaniu współpracy finansowej. Rozwiązania te mają obejmować 

następujące instrumenty współpracy:

• regranting

• pożyczki

• poręczenia/gwarancje

• inicjatywa lokalna 

• tryb małych zleceń

• dotacja inwestycyjna

• budżet partycypacyjny

• wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych
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