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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  

Pierwsze spotkanie wdrożeniowe, które odbyło się 07.11.2014, zostało poświęcone ustaleniu oczekiwań 

przedstawicieli JST oraz lokalnego środowiska obywatelskiego oraz zarysowaniu zasad wsparcia udzielanego 

przez ekspertów.  

W następnym kroku ustalono priorytety, które powinny zostać zapisane dla stosowania poszczególnych 

instrumentów oraz przesłanki stojące za ich wyborem. Podczas dyskusji i w wybranych instrumentach 

uwzględniono postulat silniejszego włączenia grup społeczeństwa obywatelskiego w działania gminy.  

Podczas spotkania 16.12.2014 ustalone zostały kroki wdrożenia poszczególnych instrumentów.  

W dalszym etapie prowadzono prace równolegle w zakresie trzech instrumentów – inicjatywy lokalnej, 

regrantingu i trybu małych zleceń.  

Podczas trzeciego i czwartego spotkania z przedstawicielami jednostki, które odbyły się odpowiednio 16.02.2015 

oraz 20.05.2015, dyskutowano ostateczny kształt poszczególnych instrumentów. Podczas ostatniego ze spotkań 

eksperci MSAP wsparli się obecnością eksperta prawnego, który wyjaśnił pojawiające się wątpliwości. Podobną 

rolę pełniły spotkania grupowe podczas warsztatów wdrożeniowych, które odbyły się w marcu i kwietniu 2015 r. 

w Krakowie. Podczas spotkania majowego przedstawiciele gminy zgłosili zainteresowanie przygotowaniem 

dokumentacji dot. dotacji inwestycyjnej, na podstawie dokumentacji przygotowanej dla innych jednostek. 

Odpowiedni projekt zarządzenia wraz z wytycznymi został przesłany do jednostki.  

Wytyczne regrantingu zostały zatwierdzone odpowiednim zarządzeniem wójta – na jego podstawie został 

ogłoszony także konkurs dla organizacji pozarządowych. Pozostałe instrumenty także zostały wdrożone 

odpowiednimi uchwałami (inicjatywa lokalna) oraz zarządzeniami (tryb małych zleceń, dotacja inwestycyjna).  

 

2. Opis zakresu wsparcia udzielonego przez ekspertów. 

Wsparcie udzielone przez ekspertów obejmowało: 

a) Wsparcie zdalne – rozwiązywanie pojawiających się kwestii na bieżąco drogą mailową i telefoniczną. 

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

oraz zaplanowaniu dalszych działań. 

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



 

 

 Planu implementacji omawiającego kroki wdrożeniowe i podstawowe kwestie merytoryczne tyczące się 

zasad opracowywania instrumentów, 

 Założeń przygotowywania dokumentów dla części instrumentów, 

 Zasad promocji wizualnej niektórych 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. Rezultaty: opis wypracowanych instrumentów współpracy finansowej.  

W procesie wdrażania przyjęto następujący kształt instrumentów: 

a. Dla trybu małych zleceń założono, że musi to być procedura bardzo przejrzysta i posiadająca jasny 

harmonogram oraz kryteria, aby potencjalnie zainteresowane organizacje były chętne do korzystania z niego. 

Dlatego też założono, że z punktu widzenia organizacji procedura powinna obejmować nie więcej niż 3 kroki, 

a urząd powinien w odpowiednim zarządzeniu zobowiązać się do zakończenia procedury w rozsądnie 

krótkim czasie oraz niezwłocznego poinformowania organizacji o efekcie oceny wniosku. Dodatkowo 

postanowiono powiązać priorytety w zakresie zadań możliwych do realizacji z wykorzystaniem instrumentu, 

z priorytetami wyrażonymi w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Elementy te 

znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym projekcie zarządzenia o zasadach stosowania trybu małych 

zleceń. Oprócz dokumentów formalnych zespół wdrożeniowy przygotował także „ściągawkę” opisującą 

zainteresowanym organizacjom w 10 punktach zasady ubiegania się o małe zlecenie oraz infografikę 

promocyjną.  

b. Dla regrantingu przygotowano wewnętrzne zarządzenie określające kryteria zastosowania instrumentu 

(wytyczne) obejmujące ocenę: 

 potencjału środowiska organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zaleszany, 

 celowości realizacji zadań publicznych w trybie regrantingu, 

 ekonomicznej opłacalności realizacji zadań publicznych w trybie regrantingu, 

 rodzajów zadań publicznych, których możliwa jest realizacja w trybie regrantingu, 

 możliwości należytej kontroli wykonywania zadania publicznego realizowanego przez organizacje 

pozarządowe niebędące stronami umowy o realizację zadania publicznego zawartej z Gminą 

Zaleszany. 

Ponadto określono wytyczne oferty na realizację zadania publicznego w trybie regrantingu, która powinna 

określać co najmniej: 

 zakres zadania publicznego, którego realizacja zostanie podzlecona w trybie regrantingu,  

 koszty administracyjne zadania publicznego, przy czym nie mogą one przekraczać 15 % ogólnej wartości 

zadania publicznego,  

 sposób zapewnienia przez organizację pozarządową jawności i uczciwej konkurencji w procedurze 

ubiegania się o dotacje ze środków Gminy Zaleszany przekazywane w trybie regrantingu przez 

organizacje pozarządowe niebędące stronami umowy o realizację zadania publicznego, 

 procedurę dostępu do dokumentów i innych danych znajdujących się w posiadaniu organizacji 

pozarządowych niebędących stronami umowy o realizację zadania publicznego, realizujących zadanie 

publiczne finansowane w trybie regrantingu w zakresie tego zadania, 



 

 

 proponowany wzór umowy o realizację zadania publicznego pomiędzy organizacją pozarządową 

realizującą zadanie publiczne w trybie regrantingu z organizacją pozarządową niebędącą stroną umowy o 

realizację tego zadania publicznego.   

Dodatkowo zarządzenie określa szczegółowo jakie warunki musi spełnić operator chcący zapewnić jawność i 

uczciwą konkurencję w procedurze ubiegania się o dotację ze środków Gminy Zaleszany.  

c. Dla inicjatywy lokalnej założono, że instrument powinien być z punktu widzenia potencjalnie 

zainteresowanych maksymalnie uproszczony, aby nie zniechęcać grup osób do sięgania po to rozwiązanie. 

Dlatego też założono, że nabór wniosków prowadzony powinien być w trybie ciągłym i ich rozpatrywanie na 

ile to możliwe natychmiastowe. Ponadto przyjęto, że Urząd Gminy powinien udostępnić obywatelom wzór 

wniosku oraz wzór umowy o przeprowadzenie inicjatywy lokalnej, w powiązaniu z przedstawieniem prostej, 

3 lub 4 krokowej procedury oceny, która powinna pojawić się na stronie internetowej urzędu i umożliwić 

złożenie wniosku bez konieczności szczegółowego zapoznania się z przyjętą uchwałą. Odpowiedni projekt 

uchwały określającej tryb realizacji inicjatywy lokalnej oraz projekt zarządzenia określającego wzory 

odpowiednich formularzy został przedyskutowany z przedstawicielami gminy i oczekuje na zatwierdzenie 

odpowiednich organów.  Oprócz tego zespół wdrożeniowy przygotował dla zainteresowanych grup 

obywateli „ściągawkę” opisującą w 11 punktach zasady ubiegania się o realizację inicjatywy lokalnej oraz 

infografikę promocyjną.  

d. Jeśli chodzi o budżet partycypacyjny, patrz pkt. 3.a. 

e. Jak już zaznaczono powyżej w trakcie wdrożeń została przygotowana dodatkowa dokumentacja dla 

instrumentu dotacji inwestycyjnej. Założono, że będzie to instrument stosowany na podstawie konkursu 

ofert, należy uwzględnić zobowiązanie wykorzystania przedmiotu inwestycji na realizację zadań publicznych 

w tzw. okresie trwałości inwestycji, który założono na trzy lata.  

 

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

Podstawowe wnioski dla innych JST obejmują następujące sugestie: 

a. Istotnym jest w miarę możliwości zaangażowanie organizacji pozarządowych i przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego w proces oceny planowanych instrumentów jednak z uwzględnieniem wymogów 

ekonomiczności procesu przygotowywania instrumentów – nie należy dopuścić by brak zaangażowania lub 

konstruktywnej dyskusji stały się barierą dla skutecznego wdrożenia pożytecznych rozwiązań.  

b. Oprócz przygotowania dokumentów konieczne jest przygotowanie choćby podstawowego planu komunikacji 

zasad korzystania z instrumentów wobec podmiotów zainteresowanych. Procedura stosowania 

instrumentów powinna łączyć postulat szczegółowości z przejrzystością 

c. W przypadku instrumentów słabo opisanych w aktach prawa powszechnie obowiązującego (jak regrantingu)  

warto rozważyć przygotowanie aktu wewnętrznego precyzującego zasady stosowania instrumentu. 

 

5. Wykaz dokumentów związanych z wdrażaniem tych instrumentów 

Tryb małych zleceń: 

 Zarządzenie nr 118/2015 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym i regionalnym – wraz z 

załącznikiem: Regulamin zlecania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 

ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej 



 

 

dalej Ustawą) z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania publicznego o charakterze 

lokalnym i regionalnym 

 Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia 

„Wytycznych w sprawie stosowania trybu podzlecania zadań publicznych Gminy Zaleszany zgodnie z art. 

16 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – wraz z załącznikiem: Wytyczne w 

sprawie stosowania trybu podzlecania zadań publicznych Gminy Zaleszany zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Uchwała nr IX/98/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej - wraz z załącznikiem: Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  
 

Inicjatywa lokalna: 

 Uchwała nr IX/98/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu 

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

lokalnej – wraz z załącznikiem: Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 Zarządzenie nr 156/2015 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru 

wniosku o inicjatywę lokalną, wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 pkt.4 załącznika do 

Uchwały nr IX/98/2015 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 czerwca 2015 r., oraz wzoru umowy o 

wykonanie inicjatywy lokalnej – wraz z załącznikami:  

Załącznik nr 1: Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej w 

zaleszanach 

Załącznik nr 2: Oświadczenie wnioskodawców (osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców) 

potwierdzających zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz 

wskazujące osobę, osoby lub organizację pozarządową, przez którą będą reprezentowane 

Załącznik nr 3: wzór umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej 

 

Dotacja inwestycyjna: 

 Zarządzenie nr 117/2015 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia 

„Wytycznych w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wykorzystania dotacji inwestycyjnej, o której 

mowa w art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych” – wraz z załącznikiem: Wytyczne w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wykorzystania dotacji inwestycyjnej, o której mowa w art. 221 ust. 1 

ustawy o finansach publicznych 

 

Regranting: 

 Zarządzenie nr 91/2015 Wójta Gminy Zaleszany z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych 

w sprawie stosowania trybu podzlecania realizacji zadań publicznych Gminy Zaleszany zgodnie z art. 16 

ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – wraz z załącznikiem: Wytyczne w 

sprawie stosowania trybu podzlecania realizacji zadań publicznych Gminy Zaleszany zgodnie z art. 16 ust. 

7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Kraków, 2015 r. 


