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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  

Wizyty ekspertów MSAP przeprowadzone zostały w następujących terminach: 

5 grudnia 2014 roku – wizyta o charakterze organizacyjnym, tematem były m.in. wyjaśnienia sposobu współpracy 

ekspertów z JST i przygotowania „Planu implementacji”. Spotkanie to miało charakter ściśle roboczy.  

2 lutego 2015 r. – druga wizyta w Gminie Koszyce; poza zajęciem się sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi 

miała charakter promocyjny – przeprowadzona została prezentacja dla ok. 40 osób – liderów opinii z Gminy, 

mających wpływ na postawy mieszkańców – poświęcona budżetowi partycypacyjnemu. Budowanie wiedzy o 

budżecie partycypacyjnym wśród liderów opinii Gminy Koszyce miało na celu przygotowanie poparcia dla wdrożenia 

tego mechanizmu w jednostce. W trakcie tej wizyty odbyło się także spotkanie z władzami Gminy oraz członkami 

przyszłego zespołu zadaniowego, poświęcone uzgodnieniom organizacyjnym i poszerzeniem wiedzy tej grupy, co 

miało pomóc w kolejnych krokach wdrożeniowych w ramach projektu. Dzięki wytypowaniu osoby w randze 

asystenta wójta jako pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi i obecnej na 

spotkaniu w dniu 2 lutego 2015 roku, promocja projektu w dużej grupie osób miała przełożenie także na udrożnienie 

przepływu informacji między Urzędem Gminy Koszyce a organizacjami pozarządowymi i liderami opinii w gminie. 

27 marca 2015 r. – odbyła się wizyta eksperta MSAP w Urzędzie Gminy Koszyce. Omówione zostały kwestie 

praktycznego zastosowania wybranych instrumentów współpracy.  

15 kwietnia 2015 r. – odbyło się spotkanie robocze z osobą z zespołu zadaniowego wyznaczoną do kontaktów z 

ekspertami zewnętrznymi – omówienie stopnia zaawansowania prac nad wdrożeniem mechanizmów współpracy 

finansowej Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi, dyskusja nt. optymalnego procesu uspołeczniania 

wdrażanych rozwiązań – sposoby dotarcia do organizacji pozarządowych i liderów opinii w Gminie Koszyce. Także 15 

kwietnia przeprowadzony został warsztat szkoleniowy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników 

samorządowych, radnych Rady Gminy Koszyce, zainteresowanych mieszkańców. Warsztat szkoleniowy w formie 

prelekcji połączonej z ćwiczeniami – zastosowanie budżetu partycypacyjnego i trybu małych zleceń w celu 

rozwiązania zdiagnozowanych problemów w mojej miejscowości/gminie. Tematy wiodące warsztatu to: „Budżet 

partycypacyjny jako mechanizm współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi rozwiązujący lokalne problemy 

dzięki zaangażowaniu społeczności z danej miejscowości i z gminy. Tworzenie budżetu partycypacyjnego – rola 

jednostki, organizacji pozarządowych, nieformalnych grup obywateli. Znaczenie ustalenia reguł konsultacji 



 

 

społecznych dla poprawy relacji władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz dla wzmacniania 

trzeciego sektora.” 

29 kwietnia 2015 r. – spotkanie robocze z przedstawicielem zespołu zadaniowego wyznaczonego do kontaktów z 

ekspertami MSAP. Warsztat z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych z Gminy Koszyce. Warsztat 

poświęcony dotacji inwestycyjnej udzielanej przez gminę organizacjom pozarządowym oraz przyjęciu założeń do 

lokalnych regulacji dla wybranych przez gminę mechanizmów: budżetu partycypacyjnego, trybu pozakonkursowego 

oraz dotacji inwestycyjnej. Przywołanie przykładów dobrych praktyk. Tematy wiodące warsztatu:  

- budżet partycypacyjny instytucji kultury – przykład DK „Śródmieście” z Warszawy; 

- wybór zadań i hierarchizacja zadań przy tworzeniu budżetu partycypacyjnego; 

- gdzie i jak zastosować dotację inwestycyjną; 

- wady i zalety trybu małych zleceń – praktyka stosowania, doświadczenia z już udzielonych w tym trybie dotacji. Po 

warsztacie odbyło się krótkie spotkanie robocze, dotyczące przygotowania do analizy dokumentów z przykładami 

rozwiązań już stosowanych w Polsce w zakresie mechanizmów wdrażanych w Gminie Koszyce. W pracach w dniu 29 

kwietnia brał udział ekspert prawny MSAP, który m.in. wyjaśniał wpływ różnych zapisów w dokumentach 

przygotowywanych przez Gminę Koszyce na późniejsze stosowanie mechanizmów w praktyce. Doradztwo prawne 

dotyczyło także przygotowanie przez Gminę Koszyce dokumentów i ich procedowania w samorządzie. 

13 maja 2015 r. – spotkanie w formie warsztatowo-szkoleniowej, polegające na omówieniu przykładowych 

rozwiązań mechanizmów: dotacji inwestycyjnej, trybu małych zleceń (trybu pozakonkursowego), budżetu 

partycypacyjnego. Warsztat – wskazanie priorytetów do kryteriów oceny wniosków w mechanizmach współpracy 

finansowej wybranych przez Gminę Koszyce do wdrożeń. Omówienie roli procesów konsultacyjnych we wdrażaniu 

mechanizmów współpracy finansowej oraz w budowaniu dobrych relacji Urzędu Gminy z organizacjami 

pozarządowymi.  

18 maja 2015 r. – spotkanie robocze w Urzędzie Gminy Koszyce z przedstawicielami Zespołu Zadaniowego w 

Urzędzie Gminy Koszyce – omówienie stopnia zaawansowania prac nad wdrożeniem mechanizmów współpracy 

finansowej Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi, omówienie przykładowych rozwiązań oraz praca nad 

projektem dokumentów dla wybranych przez gminę mechanizmów współpracy finansowej. Dyskusja nad dalszymi 

procesami uspołeczniania mechanizmów: budżetu partycypacyjnego, trybu pozakonkursowego oraz dotacji 

inwestycyjnej, zebranie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych w Zespole Zadaniowym nad tymi 

procesami. 

29 maja 2015 r. – spotkanie robocze z przedstawicielami Zespołu Zadaniowego w Urzędzie Gminy Koszyce – 

pracownikami samorządowymi – analiza uwag zgłoszonych podczas warsztatów w odniesieniu do propozycji zapisów 

w dokumentach wdrażających mechanizmy współpracy finansowej Gminy Koszyce z organizacjami pozarządowymi. 

Przedstawienie propozycji uspołecznienia ostatniego etapu przyjmowania aktów prawnych w Gminie Koszyce w 

zakresie projektu, dotyczących: budżetu partycypacyjnego, trybu pozakonkursowego oraz dotacji inwestycyjnej. 

22 czerwca 2015 r. – spotkanie eksperta MSAP z członkiem zespołu wdrożeniowego z Urzędu Gminy Koszyce oraz 

wójtem Gminy. Celem spotkania był monitoring procesu uchwalania dokumentów wdrożeniowych.  

29 czerwca 2015 r. – spotkanie robocze z przedstawicielami zespołu zadaniowego w Urzędzie Gminy Koszyce oraz 

władzami Gminy Koszyce poświęcone podsumowaniu projektu, omówieniu wersji przyjętych przez Radę Gminy 

Koszyce oraz Wójta Gminy Koszyce. Dyskusja nad sposobami promocji przyjętych mechanizmów: budżetu 

partycypacyjnego, trybu pozakonkursowego oraz dotacji inwestycyjnej. 

 

 



 

 

2. Opis zakresu wsparcia udzielonego przez ekspertów. 

Wsparcie udzielone przez ekspertów ds. wdrożeń obejmowało: 

a) Wsparcie zdalne – prowadzone drogą mailową i telefoniczną, polegało m.in. na zbieraniu i wymianie informacji 

przy budowie „Planu implementacji”, przekazywanie informacji na temat już znanych rozwiązań w zakresie 

wybranych przez Gminę Koszyce mechanizmów współpracy z organizacjami pozarządowymi, podawanie przykładów 

dobrych praktyk, przesyłanie wersji elektronicznych propozycji dokumentów, przesyłanie materiałów na warsztaty 

szkoleniowe, uzgodnienia w dokumentach i korekty zapisów, bieżące rozwiązywanie pojawiających się kwestii. 

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

zaplanowaniu dalszych działań. Spotkania w Gminie wnosiły do projektu możliwość bezpośredniego przekazu celów 

jakie Gmina Koszyce zamierzała osiągnąć w wyniku realizacji projektu – budowania aktywnego społeczeństwa 

obywatelskiego, tworzenie relacji wzajemnego zrozumienia między sektorem administracji publicznej a 

organizacjami pozarządowymi, pokazanie otwartości Gminy na organizacje pozarządowe, podnoszenie wiedzy 

przedstawicieli trzeciego sektora, współpraca z Zespołem Zadaniowym w tworzeniu konkretnych rozwiązań dla 

mechanizmów współpracy przygotowywanych przez Gminę Koszyce: dotacji inwestycyjnej, trybu małych zleceń 

(trybu pozakonkursowego) i budżetu partycypacyjnego. 

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

 Planu implementacji przedstawiającego kroki wdrożeniowe i podstawowe kwestie merytoryczne tyczące 

się zasad opracowywania instrumentów. 

 Założeń przygotowywania dokumentów dla części instrumentów. 

 Zasad promocji instrumentów. 

 Materiałów informacyjnych wspierających jednostkę w samodzielnym wypracowaniu części rozwiązań. 

 Wzorów dokumentów – zarządzeń i uchwał niezbędnych da skutecznego wdrożenia. 

Wsparcie i kontakt z jednostką miało charakter ciągły i należy je ocenić jako efektywne.  

 

3. Wnioski dla innych JST, które chciałyby wdrażać wypracowane instrumenty współpracy finansowej. 

Pierwszy i podstawowy wniosek, jaki należy wziąć pod uwagę w sytuacji, gdyby inne jednostki samorządu 

terytorialnego zdecydowały się wdrażać wypracowane w projekcie mechanizmy współpracy finansowej można 

sformułować jako postulat umieszczenia mechanizmów współpracy samorządu lokalnego (gminy lub powiatu) z 

NGO w szerokim kontekście działań samorządu na polu budowania aktywności obywatelskiej i społeczeństwa 

uczestniczącego w sprawach publicznych w wymiarze lokalnym.  

Drugi wniosek dotyczyć powinien wzajemnych relacji samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi (ale także 

grupami nieformalnymi i indywidualnymi mieszkańcami) i tworzenia tych relacji jako ewolucji od poziomu 

informowania, poprzez poziom konsultacji aż po najwyższy poziom uczestniczenia społeczeństwa w życiu 

publicznym lokalnego samorządu – poziom współdecydowania.  

Trzeci wniosek dotyczy polityki informacyjnej, warunkującej skuteczność pracy z organizacjami pozarządowymi. Dla 

mniejszych gmin ważne będzie wybranie optymalnego sposobu komunikowania się mieszkańcami – przepływu 

informacji i doboru narzędzi informowania. W przypadku Gminy Koszyce głównym źródłem informacji o 

organizacjach pozarządowych w gminie jest strona internetowa Urzędu Gminy Koszyce (www.koszyce.gmina.pl w 

zakładce GMINA/organizacje pozarządowe).  

Jak pokazała praktyka i doświadczenie zdobyte w realizacji projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy 

finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” w Gminie 

Koszyce, bardzo ważny i najskuteczniejszy jest przepływ informacji pozwalający obydwu stronom dialogu na 

http://www.koszyce.gmina.pl/


 

 

wymianę argumentów. Stąd należy rekomendować konsultacyjne formy spotkań bezpośrednich, dające pewną nową 

wartość uczestnikom (wiedza, warsztat, zawierane znajomości) i jednocześnie pozwalające na wzajemne poznawanie 

różnych punktów widzenia obustronnego, co daje większe szanse na tworzenie atmosfery zaufania między władzą 

samorządową (w szerokim rozumieniu – organów władzy i uosabiających samorząd urzędników) oraz środowiskiem 

trzeciego sektora.  

 

4. Rezultaty wdrożeń  

Tryb małych zleceń (tryb pozakonkursowy): 

Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania 

dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Gminy Koszyce oraz trybu rozliczania i kontroli 

tych dotacji w ramach tzw. małych grantów – wraz z załącznikami: 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 26 maja 2015 roku – Tryb 

przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Gminy Koszyce oraz trybu 

rozliczania i kontroli tych dotacji w ramach tzw. małych grantów; 

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 61/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 26 maja 2015 roku – Karta Oceny 

Formalnej; 

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 61/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 26 maja 2015 roku – Formularz z 

uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 61/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 26 maja 2015 roku – Oświadczenie. 

Dotacja inwestycyjna: 

Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wytycznych w 

sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” – wraz z 

załącznikiem:  

załącznik do zarządzenia nr 73/2015 Wójta Gminy Koszyce z dnia 18 czerwca 2015 roku – „Wytyczne w 

sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”. 

Budżet partycypacyjny: 

Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie 

Gminy Koszyce konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok – wraz z załącznikiem:  

załącznik nr 1 do uchwały nr IV/36/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku – Zasady Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Koszyce na 2016 rok; 

załącznik nr 1.1 do uchwały nr IV/36/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku – Formularz 

zgłoszenia projektu sołectwa ….. do Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszyce na 2016 rok (wzór); 

załącznik nr 1.2 do uchwały nr IV/36/2015 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku – Karta do 

głosowania do Budżetu Obywatelskiego Gminy Koszyce na 2016 rok. 

 

 


