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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  

Głównym elementem współpracy z gminą Szklarska Poręba było wsparcie merytoryczne polegające na: 

 diagnozie dotychczasowej współpracy miasta z III sektorem, ujętej w Planie implementacji, zawierającej 
analizę stosowanych wcześniej w JST dokumentów kształtujących zasady współpracy z sektorem 
pozarządowym oraz informacje o potencjale środowiska NGO w tej gminie. W oparciu o powyższe dane 
uzupełnione przesłankami wdrożenia wskazanych przez przedstawicieli Szklarskiej Poręby narzędzi, 
rekomendowano wdrożenie określonych instrumentów,  

 wypracowaniu adekwatnych do sytuacji i oczekiwań założeń konstruujących wdrażanie poszczególnych 
instrumentów współpracy,  

 opracowanie propozycji wersji dokumentów wdrożeniowych i ich przedyskutowanie z przedstawicielami 
władz i UM w Szklarskiej Porębie. 

W jednostce zrealizowano cztery wizyty: 

 Pierwsze spotkanie 5 grudnia 2014 r. poświęcone było analizie potrzeb wdrożeniowych, ustaleniu 
przesłanek zgłoszenia się JST do projektu MWF oraz dotychczasowych praktyk w zakresie współpracy z III 
sektorem. Po nim pracownicy Urzędu przekazali dodatkowe materiały, przydatne do opracowania planu 
implementacji.  

 Drugie spotkanie w dniu 30 stycznia 2015 r. służyło dyskusji o pierwszej wersji planu implementacji. Na 
podstawie przedstawionych argumentów, po przeanalizowaniu potencjału środowiska NGO w Szklarskiej 
Porębie przedstawiciele JST zgłosili wątpliwość, czy wdrożenie regrantingu jest w tej gminie potrzebne 
i możliwe. W toku rozmów zaproponowano scenariusz związany z opracowaniem dokumentów 
umożliwiających stosowanie regrantingu, nawet przy niewielkich nakładach finansowych na dane zadania 
realizowane przez NGO.  

 Trzecie spotkanie 7 kwietnia 2015 r. odbyło się w szerszym gronie. Ekspert ds. prawnych mec. Tomasz 
Kucharski zaprezentował wstępne wersje dokumentów dotyczących regrantingu oraz sugestie w zakresie 
modyfikacji uchwały dotyczącej inicjatywy lokalnej. W tym dniu także podjęto rozmowy o oczekiwaniach 
w zakresie konstrukcji budżetu obywatelskiego. Ustalono, że eksperci MSAP opracują listę pytań-
zagadnień, które wewnętrznie przedyskutuje zespół po stronie JST, by wskazać optymalne z punktu 
widzenia przedstawicieli miasta rozwiązania.  

 Czwarte spotkanie, w dniu 11 maja 2015 r., poświęcono prezentacji pierwszych wersji dokumentów 
dotyczących budżetu partycypacyjnego, opracowanych w oparciu o odpowiedzi na listę pytań 
zaproponowanych przez ekspertów MSAP nadesłane przez Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie. Dyskusję 
nad zapisami prezentowanych dokumentów oceniania się jako owocną. Podczas rozmowy 
doprecyzowano wiele szczegółów, dopasowując rozwiązania w proponowanych dokumentach prawnych 
do oczekiwań tej JST. Jednocześnie przedstawiciele Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie poprosili o 
przeanalizowanie zapisów załącznika dotyczącego inicjatywy lokalnej pn.: Szczegółowe kryteria oceny 
wniosków o realizację zadania.  



 
 

 

W dniu 30 maja 2015 r. został przekazany do Urzędu Miasta Szklarska Poręba komplet dokumentów określających 
sposób współpracy JST z NGO z wykorzystaniem: inicjatywy lokalnej (w zmodyfikowanej formule), regrantingu 
oraz budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego. 
 

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 czterech wizytach w jednostce, w celu prezentacji projektu, istoty 
wdrożeń, przeprowadzeniu analizy potrzeb wdrożeniowych, omówienia wypracowanych dokumentów, 
udzieleniu odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz zaplanowaniu o realizacji dalszych działań. 
c) Wsparcie merytoryczne – polegające na przygotowaniu wymaganych dokumentów, w tym: 

 Planu implementacji – w oparciu o diagnozę współpracy JST z NGO w tej gminie, rekomendowano 
wdrożenie określonych instrumentów, przedstawiając rodzaje dokumentów związanych z ich 
implementacją, kroki wdrożeniowe i podstawowe założenia merytoryczne charakteryzujące wybrane 
mechanizmy, 

 Założeń przygotowywania dokumentów – w przypadku Szklarskiej Poręby lista pytań/ zagadnień 
dotyczących konstrukcji budżetu partycypacyjnego, 

 Wzorów dokumentów – nowelizacji uchwały ws. inicjatywy lokalnej, zarządzeń i regulaminów, 
załączników  niezbędnych dla skutecznego wdrożenia. 

Współpraca z Miastem Szklarska Poręba miała charakter ciągły, intensyfikowała się przed kolejnymi spotkaniami.  
 

3. Wnioski dla innych JST, które chciałyby wdrażać wypracowane instrumenty współpracy finansowej. 
Podstawowe wnioski dla innych JST obejmują następujące sugestie: 

a. Decyzję o wdrażaniu wybranych instrumentów powinna poprzedzić diagnoza środowiska organizacji 
pozarządowych, w kontekście oceny zarówno ich potencjału jak i zainteresowania nowymi instrumentami 
współpracy finansowej. 

b. Proces wdrożeń powinien obejmować nie tylko przygotowanie dokumentów prawnych, ale także ich 
konsultowanie ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Wypracowane mechanizmy powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w Planie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Zaleca się także 
zaplanowanie procesu informowania potencjalnych podmiotów o nowych mechanizmach współpracy, ich 
istocie i formalnościach z nimi związanych.  

c. W przypadku instrumentów słabo opisanych w aktach prawa powszechnie obowiązującego (jak budżet 
obywatelski) należy pamiętać, że odniesienia do dobrych praktyk wymagają zawsze mocnego osadzenia 
w specyfice działania konkretnej JST. 

d. Nakład czasu i pracy związanej z wdrożeniem danego instrumentu warto także odnieść do poziomu 
środków z budżetu JST planowanych do rozdystrybuowania w wybranej formule.  
 

4. Wykaz dokumentów związanych z wdrażaniem tych instrumentów. 
Inicjatywa lokalna: modyfikacja uchwały ws. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej (przeniesienie części załączników 
do Zarządzenia Burmistrza), opracowanie Zarządzenia ws. określenia wzoru wniosku o inicjatywę lokalną, 
wzoru oświadczenia oraz propozycji wzoru umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej. 
Regranting: propozycja Zarządzenia ws. „Wytycznych ws. stosowania trybu podzlecania realizacji zadań 
publicznych Miasta Szklarska Poręba zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie” wraz z załącznikiem w postaci „Wytycznych…”. 
Budżet obywatelski: 
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Szklarska Poręba dotyczących budżetu partycypacyjnego Miasta oraz określenia zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami Miasta Szklarska 



 
 

 

Poręba, z załącznikami: Zasady i tryb konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami 
Miasta Szklarska Poręba, Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do budżetu partycypacyjnego Miasta 
Szklarska Poręba na ……………. rok wraz z listą mieszkańców Miasta Szklarska Poręba popierających ten 
projekt. 


