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„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej admi nistracji publicznej  

z organizacjami pozarz ądowymi jako realizatorami zada ń publicznych” 

 

Raport z wdro żenia (skrót) 

 

URZĄD  URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU  

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

POŻYCZKI 

REGRANTING 

DORADCA ELŻBIETA SINGER 

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń wdro żenia.  

 

OPIS GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ WDROŻENIOWYCH WRAZ Z HARMONOGRAMEM : 

Opis działania 
Termin 

realizacji 
Realizatorzy Spodziewany rezultat 

Powołanie zespołu ds. 

wdrożeń 
3.06.2015  Prezydent Miasta Zarządzenie 

Spotkania robocze 

zespołu ds. wdrożeń, 

opracowanie 

propozycji procedur do 

wdrożeń 

Do 

15.06.2015  
Zespół ds. wdrożeń 

Opracowanie projektów 2 procedur 

(mechanizmu pożyczki i regrantingu)   

Działania 

informacyjno-

promocyjne 

Do 

15.06.2015 
Koordynator, zespół 

Informacja e-mailowa do wszystkich 

NGO, informacja na stronie 

internetowej miasta, 

Wysłane do NGO projekty procedur 

Pierwsze spotkanie 

konsultacyjne z NGO  
22. 06. 2015 

Zespół ds. wdrożeń, 

Koordynator realizacji 

projektu w Urzędzie, 

Projekty procedur potrzebnych do 

wdrożenia wybranych mechanizmów 

współpracy finansowej (regulamin, 
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doradca projekty zarządzeń) 

Spotkanie zespołu  23.06.2015 r. 

Koordynator realizacji 

projektu w Urzędzie 

doradca 

rozpatrzone wnioski z spotkań 

konsultacyjnych z NGO 

Drugie spotkanie 

konsultacyjne z NGO 
26.06.2015 r. 

Zespół ds. wdrożeń, 

Koordynator realizacji 

projektu w Urzędzie, 

doradca 

Akceptacja procedur potrzebnych do 

wdrożenia wybranych mechanizmów 

współpracy finansowej (regulamin, 

projekty uchwał, projekty zarządzeń) 

Spotkanie zespołu  
Do 

30.06.2015 r. 

Koordynator realizacji 

projektu w Urzędzie 

doradca 

rozpatrzone wnioski z spotkań 

konsultacyjnych z NGO 

Zatwierdzenie 

procedur przez 

właściwe organy 

lipiec-

sierpień 2015 

Zespół ds. wdrożeń, 

Koordynator realizacji 

projektu w Urzędzie, 

 

Projekt zarządzeń organu 

wykonawczego zatwierdzające 

opracowane procedury wdrożeniowe 

dla regrantingu i pożyczek dla NGO. 

Wprowadzenie 

zapisów o nowych 

narzędziach 

współpracy finansowej 

do projektu rocznego 

programu współpracy 

z organizacjami 

pozarządowymi 

Wrzesień 

2015 

Zespół ds. wdrożeń, 

Koordynator realizacji 

projektu w Urzędzie 

Projekt rocznego programu 

współpracy JST z NGO 

Wdrażanie procedury 

dotyczącej 

mechanizmu pożyczek 

i regrantingu 

2016 

Zespół ds. wdrożeń, 

Koordynator realizacji 

projektu w Urzędzie, 

Uchwala budżetowa, otwarte 

konkursy ofert na wybór operatora 

regrantingu na zadania określone w 

rocznym programie współpracy JST 

z NGO 

 

2. Zakres wsparcia udzielonego przez ekspertów FRDL . 

Doradca uczestniczył w spotkaniach zespołu do spraw wdrożeń oraz udzielał wsparcia mailowego i 

telefonicznego. Przekazywał projekty procedur oraz przykłady dobrych praktyk z innych JST do wykorzystania 

w pracy zespołu.  
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Z doradcą konsultowane były propozycje nowych rozwiązań i wszelkie zapisy dotyczące obydwu procedur. 

Udzielał wsparcia dotyczącego organizacji spotkań konsultacyjnych i całego procesu konsultacji. Był 

moderatorem spotkań konsultacyjnych. Przygotowywał materiały informacyjne dotyczące proponowanych 

nowych narzędzi współpracy finansowej dla NGO uczestniczących w spotkaniach informacyjnych. 

Doradcy ds. prawnych oraz ds. finansowych w ramach projektu opiniowali dwa projekty Zarządzenia 

Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia Regulaminu Miejskiego Programu Regrantingowego, 

wprowadzenia procedury udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym.  

Ekspert kluczowy projektu Tomasz Schimanek na bieżąco konsultował wszelkie sprawy związane z realizacją 

zadań, wyjaśniał wątpliwości, konsultował projekty procedur. 

 

3. Rezultaty.   

POŻYCZKI 

Przygotowane przez zespól ds. wdrożeń projekty zostały skonsultowane z organizacjami pozarządowymi. 

Projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie wprowadzenie procedury udzielania przez 

Prezydenta Miasta Słupska pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających 

swoją siedzibę i działającym na terenie Miasta Słupska, w wersji roboczej (po II spotkaniu konsultacyjnym) 

określa podstawowe zasady i kryteria udzielania pożyczek. 

REGRANTING  

Opracowano projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie Regulamin Miejskiego Programu 

Regrantingowego w brzmieniu kreślonym po drugim spotkaniu konsultacyjnym.  

Projektowana procedura i warunki realizacji Miejskiego Programu Regrantingowego: Prezydent Miasta 

Słupska przygotowuje i ogłasza otwarty konkurs ofert na operatora projektu, który będzie realizatorem 

Miejskiego Programu Regrantingowego. 

PLANOWANIE WDROŻENIA NOWYCH PROCEDUR 

W Rocznym Programie Współpracy Miasta Słupsk z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015 znajdują się 

już zapisy o różnorodnych formach współpracy finansowej, m.in. o pożyczkach i regrantingu. Przyjęcie 

procedur dotyczących pożyczek i regrantingu umożliwi ich praktyczne wdrażanie.  Informacja o wszystkich 

mechanizmach współpracy, procedurach, druki wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

Miasta Słupsk.  

Do projektu budżetu miasta na rok 2016 zostaną zaproponowane środki przeznaczone na wdrożenie 

mechanizmów współpracy finansowej, w tym także na  pożyczki oraz regranting. Ponadto zapisy dotyczące 

pożyczek i regrantingu zostaną zamieszczone w projekcie Rocznego Programu Współpracy Miasta Słupsk z 

Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. Przed przyjęciem programu współpracy na rok 2016 z 
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organizacjami pozarządowymi konsultowane zostaną także obszary współpracy i rodzaje zadań publicznych, 

które mogłyby być realizowane w formie regrantingu. Wyniki konsultacji staną się dopiero podstawą do 

wprowadzania bardziej szczegółowych zapisów do programu. 

 

4. Wnioski dla innych samorz ądów, które chciałyby wdra żać wypracowane instrumenty współpracy 

finansowej. 

W zarządzeniu o powołaniu zespołu należy wskazać koordynatora lub przewodniczącego zespołu, to 

usprawnia późniejsze prace zespołu.  

W pracach zespołu konieczny jest udział przedstawiciela Prezydenta Miasta, Skarbnika Gminy lub 

wyznaczonej przez niego osoby, przedstawiciela rady gminy i organizacji społecznych.  

Przydatne jest również konsultowanie projektów procedur na jak najwcześniejszym etapie z radcą prawnym 

urzędu, to zmniejsza ryzyko wprowadzenia poważniejszych zmian w końcowej fazie prac nad dokumentami.  

Przygotowując procedury w konkretnej JST należy także brać pod uwagę lokalne uwarunkowania (finansowe, 

organizacyjne). 

 


