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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  STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE  

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

INICJATYWA LOKALNA  

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ  

DORADCA ELŻBIETA SINGER 

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń wdro żenia.  

1) 12.11.2014 r. – podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie „Wzmocnienie mechanizmów współpracy 

finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, 

2) 12.11-12.12.2014 r. – ustalenia dot. składu Zespołu do wdrożenia instrumentów współpracy, 

3) 09.12.2014 r. – opracowanie indywidualnego planu wdrożeń, 

4) 16.12.2014 r. – podjęcie przez Zarząd Powiatu Iławskiego uchwały w sprawie  wdrożenia instrumentów 

współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi oraz powołanie zespołu ds. wdrożeń, 

5) styczeń/luty 2015 r. – opracowanie projektów procedur (podczas spotkań roboczych Zespołu, konsultacji 

telefonicznych i drogą elektroniczną z doradcą), 

6) luty/marzec 2015 – opracowanie koncepcji I spotkania z przedstawicielami NGO, wybór NGO na 

spotkanie, przygotowanie materiałów na spotkanie, 

7) 03.03.2015 r. – wysłanie zaproszeń do 20 najbardziej aktywnych NGO na spotkanie konsultacyjne nowych 

instrumentów współpracy wraz z materiałami na spotkanie, zamieszczenie inf. o spotkaniu na stronie 

internetowej Powiatu, 

8) 17.03.2015 r. – I spotkanie konsultacyjne z NGO, 

9) marzec/kwiecień 2015 r. – rozpatrzenie uwag NGO ze spotkania, prace nad zmianą procedury małe 

granty,  

10) marzec/kwiecień – opracowanie koncepcji II spotkania z przedstawicielami NGO; przygotowanie 

materiałów na spotkanie, 
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11) 09.04.2015 r. – wysłanie zaproszeń do 20 najbardziej aktywnych NGO na spotkanie konsultacyjne nowych 

instrumentów współpracy wraz z materiałami na spotkanie, zamieszczenie inf. o spotkaniu na stronie 

internetowej Powiatu, 

12) 20.04.2015 r. – II spotkanie konsultacyjne z NGO,  

13) kwiecień/maj – rozpatrzenie uwag NGO ze spotkania, prace nad zmianą procedury udzielania  małych 

grantów oraz procedury inicjatywy lokalnej,  

14) czerwiec ogłoszenie o kolejnych konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego , tj. projektu 

uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej (przed wniesieniem pod obrady rady Powiatu), 

15) 01.06-08.06.2015 r. – ustalenie z radcą prawnym ostatecznego kształtu projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej”, zaopiniowanie projektu pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego, 

16) 22.06.2015 r. – ustalenie z radcą prawnym ostatecznego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad 

zlecania z pomięciem otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 

wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie realizacji zadań 

publicznych o charakterze lokalnym, zaopiniowanie projektu pod względem formalno-prawnym przez radcę 

prawnego, 

17) 25.06.2015 r. podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”,  

18) 30.06.2015 r. przyjęcie przez Zarząd Powiatu Iławskiego zasad zlecania realizacji zadań publicznych o 

charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.  

 

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. Wyjaśniał wiele spraw i wątpliwości m.in. dotyczących określenia warunków i 

sposobu realizacji wsparcia oraz wzoru formularza wniosku w sprawie inicjatywy lokalnej. Przygotowywał 

wzory procedur dla  inicjatywy lokalnej oraz małych grantów” dla Powiatu Iławskiego. 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. 

Radca prawny udzielał wyjaśnień i odpowiedzi w kwestiach wątpliwości dot. ogłoszenia w sposób wskazany 

w przepisie art. 19a ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oferty na realizację zadania 

publicznego, możliwości przesunięcia kosztów w poszczególnych pozycjach kosztorysu na realizację 

inicjatywy lokalnej; możliwości zmian w harmonogramie realizacji inicjatywy lokalnej.  
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Ekspert kluczowy projektu Tomasz Schimanek na bieżąco konsultowano wszelkie sprawy związane z 

realizacją zadań, wyjaśniano wątpliwości, konsultowano projekty procedur. 

 

3. Rezultaty. 

Podjęte uchwały: 

� Uchwała Nr IX/69/15 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej” wraz z załącznikami: tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej, wzór oświadczenia potwierdzającego wolę przystąpienia do realizacji zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, karta oceny wniosku o realizację zadania publicznego w 

ramach inicjatywy lokalnej, ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej, wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej, 

� Uchwała  Nr 38/172/15 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia 

zasad zlecania realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego 

konkursu ofert wraz  załącznikami: kwestionariusz oceny formalnej, kwestionariusz oceny 

merytorycznej, kwestionariusz oceny celowości realizacji zadania. 

Planowane wdrożenie nowych procedur W Starostwie Powiatowym w Iławie:  

1) trwają analizy zasadności zastosowania umów wieloletnich na niektóre zadania publiczne realizowane 

systematycznie od kilku lat,  

2) rozważana jest możliwość przeprowadzenia pilotażu regrantingu na zadania publiczne w wybranym 

obszarze,  

2) informacje o wszystkich procedurach, przykłady dobrych praktyk, druki wniosków zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,  

3) w budżecie Starostwa Powiatowego  na rok 2016 zostaną zaplanowane środki przeznaczone na 

wypracowane procedury w ramach projektu Mechanizmy współpracy finansowej samorządów z 

organizacjami pozarządowymi  tj. na wdrożenie mechanizmów   inicjatywy lokalnej oraz innych 

instrumentów współpracy, w tym „małych grantów”, 

4) zapisy dotyczące inicjatywy lokalnej oraz „małych grantów” zostaną zamieszczone w projekcie 

„Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2016”. 
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4. Wnioski dla innych samorz ądów, które chciałyby wdra żać wypracowane instrumenty współpracy 

finansowej. 

Wspólne wdrażanie mechanizmów współpracy umożliwiło wypracowanie kompromisu pomiędzy 

oczekiwaniami NGO, a możliwościami Powiatu (głównie w obszarze wkładu własnego oraz kryteriów 

oceny ofert na zadania publiczne). 

Warsztatowa forma opracowywania nowych procedur zmobilizowała uczestników do aktywnego udziału 

nad projektami i pozwoliła na wypracowanie bardziej obiektywnych kryteriów oceny ofert. Przełoży się to 

również na dotychczas stosowane kryteria w otwartym konkursie ofert. 

Wprowadzenie nowych mechanizmów współpracy może przyczynić się do wzrostu aktywności 

mieszkańców i organizacji. Proces przygotowywania procedur oraz ich konsultowania połączony był z 

kampanią informacyjną i edukacyjną. Podniosła się wiedza NGO na temat różnych mechanizmów 

współpracy co może przyczynić się do praktycznego skorzystania z  nowych mechanizmów współpracy.  

Organizacje uczestniczące w opracowywaniu nowych procedur w powiecie zadeklarowały ubieganie się 

o opracowanie podobnych mechanizmów na poziomie gmin. 

Bardzo ważne jest także aktywne włączenie się pracowników urzędu oraz ich pozytywne nastawienie do 

zmian i chęć zwiększania zakresu i form współpracy z organizacjami oraz z mieszkańcami.  


