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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  

Na wstępie dokonana została weryfikacja dokumentów funkcjonujących w gminie. Ustalono priorytety, które 
powinny zostać zapisane dla stosowania poszczególnych instrumentów oraz przesłanki stojące za ich wyborem. 
W wypracowanych dokumentach uwzględniono postulat aktywizacji obywatelskiej, zmiany postaw społecznych 
związanych z roszczeniowością grup mieszkańców w kierunku nawiązania partnerskich relacji opartych na 
współodpowiedzialności. 
 
W ramach projektu przygotowano nową formułę budżetu obywatelskiego. We współpracy z przedstawicielami 
Urzędu stworzono nową uchwałę Rady Miasta i Gminy oraz zarządzenie Burmistrza wraz z załącznikami. 
  
Przedstawiciele Sztumu zaakceptowali z drobnymi poprawkami nowy kształt trybu małych zleceń. Docenili 
w szczególności przejrzystość i precyzyjność nowych regulacji. Podkreślono także dużą rolę trójstopniowego 
informowania mieszkańców o tym mechanizmie współpracy. Dlatego za wielce użyteczną uznali oni infografikę o raz 
informację dla wnioskodawcy, gdzie przekazywane są informacje przy pomocy języka nieprawniczego. 
 
Podobna strategia informacyjna jest wdrażana w odniesieniu do inicjatywy lokalnej. Aczkolwiek lwią część pracy 
wdrożeniowej w przypadku tego instrumentu stanowią dokumenty – uchwała, zarządzenie i szereg załączników. Ten 
mechanizm jest określany przez przedstawicieli Sztumu za priorytetowy stąd takie właśnie jego potraktowanie przez 
zespół wdrożeniowy MSAP.  
 
Pierwsze spotkanie w JST odbyło się 27 listopada 2014 r. Było ono poświęcone szczegółowej diagnozie potrzeb 
wdrożeniowych Sztumu. Eksperci wdrożeniowi MSAP przeprowadzili wnikliwy wywiad, aby poznać dotychczasowe 
praktyki współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem trudności, 
jakie w tym zakresie były napotykane. Na tej bazie wspólnie określono względnie precyzyjne oczekiwania co do 
kształtu mechanizmów wskazanych w zgłoszeniu do projektu. 
 
Drugie spotkanie – 3 lutego 2015 r. – poświęcone było omówieniu wstępnych propozycji ekspertów MSAP – w tym 
pierwszego brzmienia niektórych dokumentów. Generalnie dyskusja odbywała się jednak na poziomie myślenia 
strategicznego, a operacyjnego tylko w zakresie określania dalszego harmonogramu prac. Na tym etapie wykluczono 
zainteresowanie Sztumu funduszem sołeckim jako jednym z przejawów budżetu partycypacyjnego. 
 
Kolejne, trzecie spotkanie, które miało miejsce 13 maja 2015 r. poświęcone było na pracę nad brzmieniem 
konkretnych przepisów w dokumentach przygotowanych przez ekspertów ds. wdrożeń MSAP. Skupiono się wtedy 
głównie na kwestiach kontrowersyjnych, a także tych, które nie mogą być rozwiązane poprzez implementację 
dobrych praktyk, gdyż lokalna specyfika wymaga zindywidualizowanych działań. 



 

 

 
Ostatnie, czwarte spotkanie z dnia 24 czerwca 2015 r. było poświęcone analizie procesu wdrażania wszystkich trzech 
instrumentów oraz doprecyzowania zarządzenia Burmistrza wydawanego na podstawie uchwały o budżecie 
obywatelskim. Uwagę poświęcono także kwestiom promocji wprowadzanych instrumentów. 
 
We wszystkich czterech spotkaniach uczestniczyli eksperci ds. wdrożeń MSAP – Michał Możdżeń oraz Bartłomiej 
Biga. Dodatkowo w dwóch ostatnich ze strony MSAP brał udział także Mariusz Trojak – ekspert finanso-ekonomiczny.  
 

2. Opis zakresu wsparcia udzielonego przez ekspertów. 
Wsparcie udzielone przez ekspertów obejmowało: 

1) Wsparcie zdalne – rozwiązywanie pojawiających się kwestii na bieżąco drogą mailową i telefoniczną. 
2) Wsparcie na miejscu – polegające na wizytach w jednostce w celu omówienia wypracowanych dokumentów 
oraz zaplanowaniu dalszych działań. 
3) Wsparcie merytoryczne – polegające na rozwiązaniu podstawowych kwestii stojących u podstaw przyjęcia 
instrumentów, w tym: 

a) Przygotowanie planu implementacji omawiającego kroki wdrożeniowe i podstawowe kwestie 
merytoryczne tyczące się zasad opracowywania instrumentów, 

b) Analiza prawna dopuszczalności przekazywania środków klubom sportowym w trybie umów o promocję 
c) Pomoc w ustalaniu wyliczeń dot. kwoty dostępnej w trybie małych zleceń, 
d) Przedstawienie inspiracji, które mogą pokazać pożądane społecznie i samorządowo oblicze funduszu 

sołeckiego, 
e) Sugestie w zakresie zasad promocji wizualnej niektórych instrumentów, 
f) Przykłady komunikatów upraszczających tekst normatywny, które mogą być adresowane do 

potencjalnych zainteresowanych mieszkańców i organizacji, 
g) Opracowanie wzorów dokumentów – uchwał i zarządzeń wraz z załącznikami, które są niezbędne do 

sprawnej implementacji. 
 

Wsparcie i kontakt z jednostką ma charakter ciągły i należy je ocenić jako efektywne.  
 
3. Wnioski dla innych JST, które chciałyby wdrażać wypracowane instrumenty współpracy finansowej. 

Podstawowe wnioski dla innych JST obejmują następujące sugestie: 
a. Istotnym jest zaangażowanie organizacji pozarządowych i przedstawicieli społeczności lokalnej w proces 

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

zasad korzystania z instrumentów wobec podmiotów zainteresowanych. 
c. Często podstawową przyczyną braku popularności instrumentów współpracy są błędy lub brak promocji. 

Wymaga to uświadamiania JST oraz wspierania ich w działaniach dwutorowych – prostych komunikatów 
promocyjnych (typu infografiki) oraz upraszczania teksów aktów prawnych z zastosowaniem możliwie 
najbardziej zrozumiałego języka, bez szkody dla precyzji i sztuki legislacyjnej. 

d. Niezwykle problematycznym narzędziem współpracy jest budżet obywatelski, którego niedoprecyzowanie 
ustawowe w połączeniu z wyraźną postawą roszczeniową społeczeństwa może generować liczne problemy. 
Stąd brak mechanizmów zabezpieczających jednostkę przed problematycznymi projektami sprawia, że 
nieprzemyślana implementacja tego mechanizmu powoduje wiele szkód/trudności po stronie urzędu oraz 
rozczarowania po stronie społeczeństwa.  

 
4. Wykaz dokumentów związanych z wdrażaniem tych instrumentów 

Tryb małych zleceń: 

 Zarządzenie nr 90.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia 
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 lub regionalnym – wraz z 
załącznikiem: Załącznik nr 1. 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 (zwane dalej Ustawą) z pominięciem otwartego konkursu ofert realizacji zadania 
publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (Załączniki do Regulaminu: 1. Formularz zgłoszenia 
uwag do oferty złożonej w trybie małych zleceń, 2. Karta oceny formalnej oferty, 3. Karta oceny 
merytorycznej oferty.  

 
Inicjatywa lokalna: 
 Uchwała nr X.58.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 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 95.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie określenia 
wzorów dokumentów o wykonywanie inicjatywy lokalnej wymienionych w załączniku nr 1 do Uchwały nr 
X.58.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku – wraz z załącznikami:  
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,  
Załącznik nr 2. Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzających 
zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,  
Załącznik nr 3. Wzór umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej,  
Załącznik nr 4. Karta oceny merytorycznej wniosku.  

 
Budżet obywatelski:  

 Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie nr X.59.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego 
Miasta i Gminy Sztum – wraz z załącznikiem: Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych 
budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum (Załącznik do Regulaminu: 1. Wniosek o ujęcie zadania w 
budżecie obywatelskim Miasta i Gminy Sztum na rok….). 

 Zarządzenie nr 97.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2015 w sprawie 
przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 – 
w raz z załącznikami:  
Załącznik nr 1. Karta analizy zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na 
rok 2016,  
Załącznik nr 2. Karta do głosowania, 
Załącznik nr 3. Regulamin Pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego,  
Załącznik nr 4. Raport z konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na rok 
2016,  
Załącznik nr 5. Harmonogram konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum na 
rok 2016. 
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