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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  

Spotkania przeprowadzone z udziałem ekspertów MSAP, przedstawicieli zespołu zadaniowego oraz środowiska 

organizacji pozarządowych dotyczyły następujących zagadnień: 

- Pierwsze spotkanie w UG w Rajczy w dniu 19 grudnia 2014 roku. Spotkanie poświęcone było m.in. wyjaśnieniu 

terminu wdrożenia mechanizmów współpracy oraz wskazaniem korzyści z udziału w projekcie (element edukacyjny i 

integracyjny, budowa współpracy i dobrych relacji na linii samorząd – NGO).  Gmina Rajcza zdecydowała się na 

wdrożenie następujących mechanizmów: pożyczki dla organizacji pozarządowych, inicjatywy lokalnej oraz budżetu 

partycypacyjnego; 

- Spotkanie w dniu 26 lutego 2015 r. - uzgodnienia dotyczące powołania zespołów roboczych, zbieranie i 

opracowywanie materiałów oraz danych do „Planu implementacji”; wyjaśnienie dalszych działań gminy i roli 

ekspertów, ustalenie na miejscu w Urzędzie Gminy Rajcza dalszych działań w realizacji projektu; omówienie 

przykładów dobrych wdrożeń instrumentów współpracy JST z NGO – aktywizacja do działania. 

- Spotkanie w dniu 27 marca 2015 r. – w tym dniu odbyła się wizyta eksperta MSAP na sesji Rady Gminy Rajcza, gdzie 

zaznajomiono radnych z założeniami projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji 

publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” oraz celowości rozszerzenia 

współpracy samorządu z trzecim sektorem w gminie. Podczas sesji Rady Gminy Rajcza omówiono instrumenty 

wdrażane przez gminę w celu przygotowania radnych do włączenia się w konsultacje i tworzenie instrumentów 

współpracy. W tym samym dniu przeprowadzone zostało spotkanie eksperta z zespołem wdrożeniowym – 

omówione zostały kwestie praktycznego zastosowania wybranych instrumentów współpracy. Zespół zadaniowy po 

stronie JST podczas wizyty eksperta zapoznał się z instrumentami przewidzianymi do wdrożenia, omówione zostały 

zasady wdrożeń na kwiecień. Omówiono organizację warsztatów z udziałem przedstawicieli JST i NGO, 

zaplanowanych na kwiecień i maj. Przeprowadzono prace organizacyjne związane z przygotowaniami warsztatów w 

kwietniu i w maju.  

- Spotkanie w dniu 16 kwietnia 2015 r. - warsztat nt. współpracy JST z NGO, promocja wybranych instrumentów 

współpracy, omówienie dobrych praktyk w zakresie stosowania inicjatywy lokalnej; pożyczek dla organizacji 

pozarządowych oraz budżetu partycypacyjnego. 

- Spotkanie w dniu 7 maja 2015 r. - warsztat – praca nad propozycjami dokumentów regulujących funkcjonowanie 

inicjatywy lokalnej; pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz budżetu partycypacyjnego; szanse i zagrożenia 



 

 

wynikające z wdrożeń; ewentualne zgłoszenie zmian w zapisach – konsultacje pracowników JST z NGO w formie 

warsztatowej. Udział w warsztacie prawnika, który na bieżąco wyjaśniał skutki prawne przyjmowanych rozwiązań 

oraz ustosunkowywał się do propozycji padających ze strony uczestników warsztatu. 

- Spotkania w dniu 20 maja 2015 r. – podczas porannego spotkania jeden z ekspertów MSAP przekazał bliskie 

wersjom finalnym wzory dokumentów wdrożeniowych dotyczących mechanizmów wybranych przez Gminę, a 

popołudniu tego samego dnia drugi z ekspertów MSAP przeprowadził warsztat dotyczący praktycznego wymiaru 

wdrożenia wybranych przez JST mechanizmów współpracy, integracji działań JST i NGO wokół programu współpracy i 

promocji wybranych instrumentów. 

- Spotkanie w dniu 2 czerwca 2015 r. - praca z Zespołem Zadaniowym nad zapisami rozwiązań w aktach prawnych, 

regulujących wdrożenie i stosowanie mechanizmów współpracy finansowej JST z organizacjami pozarządowymi, 

wybranymi przez Gminę Rajcza: pożyczki dla NGO, inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny. Omówienie metod 

promocji wybranych przez Gminę Rajcza mechanizmów współpracy z NGO. 

- Spotkanie w dniu 25 czerwca 2015 r. – jeden z ekspertów odbył spotkanie z jednym z członków zespołu 

wdrożeniowego oraz Wójtem Gminy Rajcza, którego celem było podsumowanie procesu wdrożeń, zebranie opinii 

przedstawicieli Gminy na temat Projektu oraz pracy ekspertów, jak również rozmowa na temat promocji 

wypracowanych rozwiązań i pomysłów na dalsze rozwijanie współpracy między władzami Gminy a trzecim sektorem. 

 

2. Opis zakresu wsparcia udzielonego przez ekspertów. 

Wsparcie udzielone przez ekspertów MSAP obejmowało: 

a) Wsparcie zdalne – udzielane drogą elektroniczną (e-mail) i telefonicznie, koncentrowało się na rozwiązywaniu na 

bieżąco pojawiających się kwestii, zapytań, problemów oraz na ustaleniach organizacyjnych. 

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

zaplanowaniu dalszych działań. Dużą część tego wsparcia stanowił udział ekspertów w spotkaniach w formie 

warsztatowej, podczas których dyskutowano nad optymalnymi zapisami w przygotowywanych dla Gminy Rajcza 

dokumentach. Warsztaty służyły także podniesieniu wiedzy mieszkańców Gminy oraz budowaniu więzi między 

pracownikami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. 

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

 Planu implementacji omawiającego kroki wdrożeniowe i podstawowe kwestie merytoryczne dotyczące zasad 

opracowywania instrumentów. Istotnym wkładem w projekt było zdobycie i uprządkowanie wiedzy na temat 

zasobów instytucjonalnych, doświadczeń oraz potencjału rozwojowego w Gminie w zakresie relacji 

samorządu i trzeciego sektora. 

 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 prawnika na etapie wypracowywania dokumentów wyjściowych, na bazie których następnie 

pracowano z członkami Zespołu Zadaniowego ze strony Gminy Rajcza oraz wewnątrz Urzędu Gminy. 

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

kolejnych spotkań między NGO a samorządem przyczyniły się do zgodnego wypracowywania rozwiązań dla Gminy, 

co stanowi potencjał dla kolejnych działań partnerskich, włączających mieszkańców Gminy w sprawy lokalne. 

 

 



 

 

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

Na przykładzie sytuacji zastanej w Urzędzie Gminy Rajcza oraz problemów napotkanych w trakcie procesu 

wdrożeniowego należy zwrócić uwagę na duże wsparcie dla powodzenia projektu przez udział i zachęcanie do 

włączenia się w projekt przedstawicieli władz Gminy (Wójt i Przewodniczący Rady Gminy). W małych środowiskach 

lokalnych obecność najwyższych przedstawicieli lokalnego samorządu świadczy o dużej wadze, jaką gmina przykłada 

do rozszerzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z punktu widzenia funkcjonowania lokalnych 

społeczności dwa mechanizmy mają bardzo duże znaczenie dla tworzenia się aktywności lokalnych i postaw 

obywatelskich – służą temu budżet partycypacyjny i mechanizm inicjatywy lokalnej. Z kolei wdrożenie mechanizmu 

pożyczki dla NGO daje szansę nawet małych organizacjom pozarządowym na budowanie swojego potencjału, 

doświadczenia i podejmowania coraz większych wyzwań przy realizacji projektów o większym wymiarze finansowym. 

Poza atutami przemawiającymi za powieleniem rozwiązań wypracowanych w Gminie Rajcza przez inne samorządy 

należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia komplikacji we wdrażaniu budżetu partycypacyjnego w sytuacji, gdy 

jednostka nie posiada procedury konsultacji społecznych oraz gdy sygnalizuje obawy co do możliwości budżetowych 

zwiększenia puli środków na współpracę z NGO.  

Kolejnym wnioskiem, o charakterze uniwersalnym, jest potrzeba wyraźnego przywództwa i planowania 

strategicznego – także w obszarze społecznym, a ponadto potrzeba autentycznego zaangażowania osób decyzyjnych 

w jednostce we współpracę z trzecim sektorem. 

Istotne jest w miarę możliwości zaangażowanie organizacji pozarządowych i przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego w proces oceny planowanych instrumentów. Łatwiejsze jest to z pewnością w gminach, gdzie relacje 

i znajomości mają charakter interpersonalny. Natomiast wydaje się to szczególnie trudne w powiatach, ze względu 

na ich specyfikę, a także słabą edukację mieszkańców na temat zadań własnych samorządu powiatowego.  

 

4. Rezultaty wdrożeń (dokumenty). 

Pożyczki dla organizacji pozarządowych: 

Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza Nr 49.KP.0050.49.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie regulaminu 

udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Rajcza – wraz z załącznikiem: 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Rajcza Nr 49.KP.0050.49.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku – 

Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Gminę Rajcza – wraz z załącznikami: 

 załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Gminę Rajcza 

wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Rajcza Nr 49.KP.0050.49.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku 

– Wniosek o udzielenie pożyczki (wzór), weksel „in blanco” (wzór), deklaracja wystawcy weksla „in 

blanco” (wzór); 

 załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Gminę Rajcza 

wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Rajcza Nr 49.KP.0050.49.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku 

– Umowa pożyczki nr … (wzór); 

Inicjatywa lokalna: 

Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej – wraz z 

załącznikami:  

załącznik nr 1 do uchwały nr IX/61/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 czerwca 2015 roku – Formularz wniosku o 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej; 



 

 

załącznik nr 2 do uchwały nr IX/61/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 czerwca 2015 roku – Oświadczenie osób 

fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzających zaangażowanie w realizację zadania publicznego 

w ramach inicjatywy lokalnej; 

załącznik nr 3 do uchwały nr IX/61/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 czerwca 2015 roku – Umowa nr …. o 

wykonanie inicjatywy lokalnej (wzór); 

Budżet partycypacyjny: 

Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia na terenie Gminy Rajcza konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza – wraz 

z załącznikiem: 

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/62/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 czerwca 2015 roku – Regulamin 

przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Rajcza – wraz z załącznikiem: 

 załącznik nr 1 do załącznika nr 1 do uchwały nr IX/62/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 czerwca 2015 

roku – Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Gminy Rajcza na rok …. (wzór); 
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