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1. Przebieg głównych działań wdrożenia 

Prace wdrożeniowe w Gminie Mogilany rozpoczęły się od powołania zespołu 

wdrożeniowego składającego się z pracowników gminy oraz przedstawicieli Rady oraz 

lokalnych organizacji pozarządowych. Uzgodniono harmonogram działań oraz ich zakres.  

Następnie zebrano wszystkie dostępne dane o współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi. Analiza dokumentów, w tym programów współpracy, miała na celu 

diagnozę dotychczasowych doświadczeń w zlecaniu zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym, wskazanie dotychczas stosowanych mechanizmów współpracy JST z NGO 

oraz zbadanie potencjału trzeciego sektora w gminie i ewentualnych potrzeb lokalnej 

społeczności. Ważne było także przeanalizowanie potencjału instytucjonalnego Urzędu 

Gminy Mogilany w kontekście rodzajów projektów, ich różnorodności tematycznej oraz 

stanu aktualnych relacji samorządu i organizacji pozarządowych. 

W grudniu rozpoczęła się seria spotkań zespołu wdrożeniowego oraz warsztatów z 

mieszkańcami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Podczas spotkań omówiono, 

opracowano i skonsultowano procedury małych grantów oraz pożyczek. 8 czerwca 2015 r. 

odbyło się ostatnie otwarte szkolenie połączone z konsultacjami propozycji treści zarządzeń 

wójta w sprawie obydwu mechanizmów. Omówiono z Wójtem Gminy Mogilany wstępne 

propozycje zabezpieczenia w budżecie Gminy Mogilany środków na dwa nowe mechanizmy 
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współpracy finansowej. 30 czerwca Wójt wydał zarządzenia wprowadzające małe granty i 

pożyczki w gminie Mogilany.  

 

2. Zakres wsparcia udzielonego przez doradcę FRDL 

Wsparcie udzielone przez doradcę FRDL obejmowało: 

a) Wsparcie zdalne (poczta elektroniczna i telefon) –dotyczyło kwestii organizacyjnych, 

analizy dokumentów już istniejących w Urzędzie Gminy Mogilany, uzgodnień 

„Indywidualnego Planu Wdrożeń,  rozwiązywanie pojawiających się kwestii na bieżąco drogą 

mailową i telefoniczną, wymianę materiałów przykładowych (przyjętych w innych JST) oraz 

szkoleniowych. 

b) Wsparcie na miejscu – polegające na wizytach w jednostce w celu omówienia 

wypracowanych dokumentów oraz zaplanowaniu dalszych działań. Ważnym elementem 

wsparcia stacjonarnego były warsztaty szkoleniowe, otwarte dla chętnych samorządowców 

(radnych i pracowników urzędu) oraz dla całego środowiska organizacji pozarządowych. 

Warsztaty łączyły elementy prelekcji, ćwiczeń i dyskusji, co pozwalało na przygotowanie się 

środowiska NGO do aktywnego uczestnictwa w procesach konsultacyjnych i zgłaszanie 

merytorycznych uwag.  

c) Wsparcie merytoryczne – polegające na przygotowaniu wymaganych dokumentów, w 

tym indywidualnego planu wdrożeń, wariantów rozwiązań poddawanych konsultacjom 

podczas warsztatów i poprzez stronę internetową, wzorów dokumentów, wersji roboczych 

przygotowywanych w ramach projektu aktów prawnych gminy: 

3. Rezultaty 

• Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany Nr 126/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w 

sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji w formie trybu pozakonkursowego 

(małych grantów) przez Gminę Mogilany  

• Zarządzenie Wójta Gminy Mogilany Nr 125/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w 

sprawie: ,,Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę 

Mogilany"  
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4. Wnioski dla innych samorządów, które chciałyby wdrażać 

wypracowane instrumenty współpracy finansowej 

Przyjęcie „Indywidualnego Planu Wdrożeń” było poprzedzone analizą potrzeb samorządu 

i organizacji pozarządowych oraz wskazaniem celu strategicznego, jakim była intensyfikacja 

aktywności mieszkańców oraz wsparcie urzędu w realizacji zadań publicznych, zgodnie z 

zasadami subsydiarności, pomocniczości państwa i partnerstwa międzysektorowego. 

Właściwie przeprowadzona analiza była podstawą do zaplanowania zadań wpisanych do 

„Indywidualnego Planu Wdrożeń”, który przewidywał zarówno wsparcie zdalne, jak i 

stacjonarne. To ostatnie wsparcie miało odbywać się w formie spotkań roboczych w 

węższym gronie oraz w formie warsztatów, do udziału w których Urząd Gminy Mogilany 

zachęcał całe środowisko organizacji pozarządowych, niezależnie od sympatii do kandydatów 

wspieranych w nieodległych czasowo wyborach samorządowych. Takie podejście samorządu 

z pewnością posłużyło do wyjścia ofensywnego i otwartego wobec trzeciego sektora w 

gminie. 

W szczególności służyło temu zorganizowanie warsztatów, które były okazją do 

wymiany poglądów, wskazaniu dobrych i złych praktyk oraz do wysłuchania argumentów 

różnych stron odnoszonych do całego kontekstu współpracy JST z organizacjami 

pozarządowymi. Dobrze odebrane przez środowisko NGO było transparentne budowanie 

regulacji własnych w gminie, wyjaśnianie ograniczeń prawnych, jakie ciążą na samorządzie 

podczas dysponowania środkami publicznymi. Uwagi i opinie mogli zgłaszać wszyscy obecni 

na warsztatach oraz ci, którzy woleli komunikować się w formie elektronicznej. Fakt takiego 

podejścia wskazywał na oczekiwanie bardzo merytorycznych uwag do wypracowywanych 

mechanizmów współpracy finansowej gminy z trzecim sektorem, co miało w przyszłości 

zachęcić wszystkie organizacje do korzystania z wzbogaconych form mechanizmów 

współpracy finansowej i ustrzec przed krytyką za brak konsultacji. Jednocześnie pełne 

otwarcie w procesach konsultacyjnych wpisywało się w strategiczny cel wzmacniania udziału 

NGO w sprawach gminy. 
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Inspirującym środowisko NGO rozwiązaniem było wskazanie dużej liczby kryteriów 

pomocnych w ocenie wniosków zgłaszanych w trybie „małych grantów” – to pobudziło 

organizacje pozarządowe do dyskusji nad już zaproponowanymi kryteriami i zachęciło do 

wskazania nowych, własnych kryteriów oraz – ostatecznie – zasadność ich uproszczenia. 

Warsztaty szkoleniowe były okazją do otwartego mówienia o trudnościach z 

parametryzacją wskaźników oceny wniosków grantowych, co podkreślało odpowiedzialność 

komisji konkursowej za merytoryczną ocenę wniosków. Przedstawienie tej problematyki 

przez osobę spoza urzędu i spoza gminy (doradcę FRDL) spotkało się ze zrozumieniem ze 

strony NGO, które lepiej zdały sobie sprawę z trudności ocen w projektach „miękkich”.  

Podczas dyskusji nad propozycją nie wynikającą z jakichkolwiek obligatoryjnych przepisów 

prawa, dotyczącą powoływania komisji oceniającej wnioski w trybie „małych grantów” 

podkreślony został społeczny aspekt oceny przez osoby przygotowujące propozycję wójtowi. 

 

Ze względu na określony charakter projektu nie zastosowano szerokich form 

budowania dobrych relacji urzędu z środowiskiem NGO, gdyż wymagałoby to innej formy 

spotkań integracyjnych, np. w czasie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe. 

Element budowania więzi międzysektorowych nie był priorytetem w projekcie 

,,Wzmocnienie współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami 

pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, ale w czasie jego trwania uwidoczniła 

się potrzeba częstszych kontaktów między pracownikami samorządowymi a organizacjami 

pozarządowymi, zarówno w formie roboczej, jak i w czasie bardziej luźnych spotkań. Taki 

model komunikowania sprzyja stałym kontaktom i konsultacjom np. programów współpracy. 

Budzi także innowacyjność i pomysłowość w zgłaszanych propozycjach i projektach. 

Ciekawym i skutecznym elementem wzmacniania środowiska NGO przez JST powinna być 

lepsza integracja środowiska NGO i poznawanie dobrych praktyk np. podczas wyjazdów 

studyjnych do innych JST, gdzie realizowane są nowatorskie projekty. Jest to o tyle ważne, że 

dla rozwoju trzeciego sektora w gminie tej wielkości jak Gmina Mogilany konieczne jest 

wzmocnienie konkurencyjności i „wymuszenie” innowacyjności poprzez programy 

współpracy JST z NGO. 
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Zastosowanie nowych mechanizmów współpracy finansowej przez JST, które 

chciałyby się wzorować na Gminie Mogilany mogłoby być efektywniejsze właśnie przez 

poszerzenie instrumentów komunikacji i budowanie otwartości relacji na linii władza 

samorządowa/urząd – organizacje pozarządowe. Wówczas wybór nowych mechanizmów 

współpracy finansowej lub częstsze stosowanie ich będzie lepiej oddawało rzeczywiste 

potrzeby organizacji pozarządowych, a JST pozwoli celniej adresować zapisy rocznych (lub 

wieloletnich) programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 


