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34  Wdrożenie 7 – tryb małych zleceń w Starym Sączu 
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46  Wdrożenie 10 – pożyczki w Iławie

50  Wdrożenie 11 – budżet obywatelski w Rajczy

54  Wdrożenie 12 – budżet obywatelski w Szemudzie

 58 Często zadawane pytania 
wraz z odpowiedziami (FAQ)
W tej części odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania 
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NASZ CEL: 

Przybliżenie 

podstaw wdrażania 

instrumentów 

współpracy, które 

obejmował projekt 

„Wzmocnienie 

mechanizmów 

współpracy finansowej 

administracji publicznej 

z organizacjami 

pozarządowymi jako 

realizatorami zadań 

publicznych”  

(projekt MWF)



2

S
Ł

O
W

O
 O

 O
D

B
IO

R
C

A
C

H

Słowo o odbiorcach 

Odbiorcy opracowania: 
• przedstawiciele organów wykonawczych i stanowiących samorządów gminnych 

i powiatowych, pracownicy urzędów gmin, starostw, pełnomocnicy, doradcy 

odpowiedzialni za współpracę z podmiotami III sektora zainteresowani po-

szerzeniem wiedzy o wskazanych instrumentach i poznaniem praktycznych 

przykładów współpracy JST z NGO;

• społecznicy, reprezentanci władz organizacji pozarządowych, pracownicy 

podmiotów III sektora, poszukujący form wspólnej realizacji zadań publicznych 

lub narzędzi ułatwiających ich wykonanie; 

• czytelnicy, dla których tematyka współpracy międzysektorowej jest intere-

sująca i przyszłościowa.

Założenia i objętość prezentowanej publikacji skutkują hasłową ilustracją porusza-

nych treści. Po pełne informacje warto sięgnąć do pozostałych opracowań przygoto-

wanych w projekcie MWF, dostępnych na stronie www.mechanizmywspolpracy.pl, np.:

• T. Schimanek, Materiały szkoleniowe, FRDL, Warszawa 2014;

• T. Schimanek, Wzory dokumentów, FRDL, Warszawa 2014;

• M. Makowska, T. Schimanek, Doświadczenia i wnioski z wdrażania mechanizmów 

współpracy finansowej samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych, 

FRDL, Warszawa 2015;

• K. Krawczyk, Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorial-

nego z organizacjami pozarządowymi – przewodnik, MSAP UEK, Kraków 2015;

• S. Mazur, A. Pacut, M. Pokora (red.), Wdrażanie mechanizmów współpracy finan-

sowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, MSAP 

UEK, Kraków 2015;

• S. Mazur, A. Pacut, System finansowania organizacji pozarządowych w Polsce, 

MSAP UEK, Kraków 2015.
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O projekcie

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z or-

ganizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” (MWF) to ogól-

nopolski projekt systemowy realizowany przez Departament Pożytku Publicznego  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (lider projektu) w partnerstwie z Mało-

polską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt realizowany w latach 2014-

2015, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Celem projektu było opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz or-

ganizacji pozarządowych praktycznego podejścia do stosowania takich instrumentów 

współpracy międzysektorowej jak: regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, ini-

cjatywa lokalna, dotacja inwestycyjna, budżet partycypacyjny czy tryb małych zleceń. 

Podczas projektu:

1. Przeanalizowaliśmy dobre praktyki współpracy JST z organizacjami pozarzą-

dowymi i społeczeństwem obywatelskim, z wykorzystaniem instrumentów 

współpracy (15 praktyk).

2. Stworzyliśmy mapę praktyk współpracy, na której obecnie znajduje się opis 

praktyk stosowanych przez 277 JST (w tym 15 dobrych praktyk).

3. Przeprowadziliśmy szczegółowe badanie uwarunkowań prawno-instytucjonal-

nych współpracy międzysektorowej w Polsce oraz uzupełniliśmy je sugestiami 

wynikającymi z analizy rozwiązań zagranicznych. 

4. Przeszkoliliśmy z zasad stosowania instrumentów współpracy 960 samorzą-

dowców i przedstawicieli NGO z całej Polski.

5. Wdrożyliśmy wraz ze starannie wyselekcjonowanymi 20 samorządami ponad 

55 instrumentów współpracy ze zdefiniowanej w projekcie listy instrumentów 

(poza poręczeniami i gwarancjami). 

6. Przygotowaliśmy cykl publikacji dotyczących zasad wdrażania instrumentów 

współpracy oraz sugestii zmian w systemie współpracy między JST a NGO 

w Polsce.g g Mapa  praktyk współpracy oraz publikacje 

projektowe dostępne są na stronie 

www.mechanizmywspolpracy.pl
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Wdrożenia instrumentów 
współpracy – zasady 
i konsekwencje

Wiedza uzyskana na temat zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi oraz jej praktycznych aspektów pozwoliła na wspar-

cie wdrożenia łącznie 55 instrumentów współpracy w 20 jednostkach samorządu 

terytorialnego z 12 województw. Za wdrożenia w 10 jednostkach odpowiedzialna 

była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w pozostałych wsparcie oferowała Ma-

łopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wdrożenia w wybranych gminach i powiatach trwały od października 2014 roku 

do czerwca 2015 roku. Ich efektem było stworzenie podstaw prawnych, instytucjo-

nalnych, organizacyjnych oraz promocyjnych dla wszystkich rodzajów instrumentów 

współpracy. 

Doświadczenia uzyskane podczas wdrożeń (wynikające ze współpracy z JST i NGO) 

pozwoliły nam na dostarczenie informacji na potrzeby wniosków formułowanych 

na temat potencjalnych zmian w systemie. Stanowiły one też podstawowe źródło 

informacji na potrzeby opracowania podręcznika wdrożeń. 

Liczba instrumentów wdrożonych w projekcie MWF

Tryb 
małych zleceń

Inicjatywa 
lokalna

Regranting Dotacja 
inwestycyjna

Pożyczka Budżet 
obywatelski

11
12

8
6

8
10

W
D

R
O

Ż
E

N
IA

 IN
ST

R
U

M
E

N
T

Ó
W

 W
SP

Ó
ŁP

R
A

C
Y

 –
 Z

A
SA

D
Y

 I K
O

N
SE

K
W

E
N

C
JE

4



SCHEMAT 1. ETAPY PROJEKTU 

2014  2014-2015  2015

SCHEMAT 2. ETAPY WDROŻEŃ 

SCHEMAT 3. KONSEKWENCJE WDROŻEŃ
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Wdrażane instrumenty

W ramach wdrożeń w projekcie MWF skupiliśmy się na 6 typach instrumentów 

współpracy finansowej JST z NGO:

• trybie małych zleceń;

• regrantingu;

• inicjatywie lokalnej;

• dotacji inwestycyjnej;

• pożyczce;

• budżecie obywatelskim.

Poniżej znajdują się definicje instrumentów, przyjęte na potrzeby projektu MWFg. 

Instrument Cechy

Procent gmin 

i powiatów 

stosujących w 2013 r.

Tryb małych 
zleceń

• bez konkursu ofert
• do 10 000 zł na zadanie
• realizacja zadania – do 90 dni
• szybkie rozstrzygnięcie

 25,58

Inicjatywa 
lokalna

• inicjatywa mieszkańców
• możliwe zaangażowanie organizacji pozarządowych
• obywatele oferują swój wkład – np. pracę społeczną/

sfinansowanie części zadania
• samorząd – realizator zadania – oferuje wsparcie 

materialne, organizacyjne

 3,99

g Pełne definicje instrumentów wraz 

z podstawą prawną dostępne na 

www.mechanizmywspolpracy.pl
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Instrument Cechy

Procent gmin 

i powiatów 

stosujących w 2013 r.

Regranting • JST wyłania operatora regrantingu w drodze otwartego 
konkursu ofert

• operator realizuje konkurs grantowy wybierając 
realizatorów projektów

• operator jest odpowiedzialny za prawidłową realizację 
powierzonego zadania

• najczęściej realizowany z wykorzystaniem wkładu 
własnego po stronie operatora i realizatorów projektów

• zmniejsza obciążenia organizacyjne po stronie JST

 7,73

Dotacja 
inwestycyjna

• dotacja celowa dla podmiotu niedziałającego dla zysku
• na sprzęt lub remont
• powiązanie dotacji z realizacją zadań w obszarze 

pożytku publicznego

 4,41

Pożyczka • niskie oprocentowanie i uproszczone procedury
• wykorzystywana do zapewnienia płynności finansowej 

w projektach realizowanych przez NGO
• często pozwala na sfinansowanie działań przed 

otrzymaniem wypłaty od grantodawcy

 3,71 g

Budżet 
obywatelski

• narzędzie konsultacyjne JST z mieszkańcami
• brak szczegółowego opisu w prawie
• JST ustala wielkość środków do podziału i zasady 

głosowania
• mieszkańcy proponują działania
• mieszkańcy głosują na wstępnie wybrane przez urząd 

działania
• brak konsekwencji prawnych dla JST za niewykonanie 

woli mieszkańców; jedynie konsekwencje polityczne

 3,81

g Wskaźnik dotyczy zbiorczo pożyczek, 

poręczeń i gwarancji.
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SŁUPSK SZEMUD

SZTUM

IŁAWA

SADKI

GOSTYŃ

WITNICA

WOŁÓW

SZKLARSKA PORĘBA
TOMASZÓW

LUBELSKI

ZALESZANY

KOSZYCE
MOGILANY DOBRA

STARY SĄCZRAJCZA

KUTNO

WAŁCZ
KOŚCIERZYNA

MAPA WDROŻEŃ 
W przekroju geograficznym wdrożenia wyglądały następująco:

 

ŹRÓDŁO: MAPA WSPÓŁPRACY POCHODZI Z PUBLIKACJI M. MAKOWSKA, T. SCHIMANEK, 
DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI Z WDRAŻANIA MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ SAMORZĄDÓW 
TERYTORIALNYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, FRDL, WARSZAWA 2015, AUTOR MAPY: 
TOMASZ MANIEWSKI

Jednostka Instrumenty

Urząd Gminy  
Dobra

Tryb małych zleceń, 
Inicjatywa lokalna, Pożyczka

Starostwo 
Powiatowe 
w Gostyniu

Regranting,  
Dotacja inwestycyjna, 
Budżet obywatelski

Urząd Miasta  
Iława

Inicjatywa lokalna, 
Regranting, Pożyczka, 
Budżet obywatelski

Starostwo 
Powiatowe w Iławie

Inicjatywa lokalna, Tryb 
małych zleceń

Urząd Gminy  
Koszyce

Tryb małych zleceń, Dotacja 
inwestycyjna, Budżet 
obywatelski

Urząd Miasta  
Kościerzyna

Inicjatywa lokalna, Dotacja 
inwestycyjna, Pożyczka

Starostwo 
Powiatowe w Kutnie

Tryb małych zleceń, 
Inicjatywa lokalna, 

Jednostka Instrumenty

Urząd Gminy  
Mogilany

Tryb małych zleceń, 
Pożyczka

Urząd Gminny  
Rajcza

Inicjatywa lokalna, Pożyczka, 
Budżet obywatelski

Urząd Gminy  
Sadki

Tryb małych zleceń, 
Inicjatywa lokalna

Urząd Miasta  
Stary Sącz

Tryb małych zleceń, Dotacja 
inwestycyjna, Pożyczka

Urząd Miasta  
Słupsk

Regranting,  
Pożyczka

Urząd Gminy  
Szemud

Inicjatywa lokalna, Budżet 
obywatelski

Urząd Miasta 
Szklarska Poręba

Inicjatywa lokalna, 
Regranting,  
Budżet obywatelski

Jednostka Instrumenty

Urząd Miasta 
i Gminy Sztum

Tryb małych zleceń, 
Inicjatywa lokalna, Budżet 
obywatelski

Urząd Miasta 
Tomaszów Lubelski

Regranting,  
Budżet obywatelski

Urząd Miasta  
Wałcz

Tryb małych zleceń, 
Regranting,  
Dotacja inwestycyjna

Urząd Miasta 
i Gminy Witnica

Tryb małych zleceń, 
Regranting, Pożyczka, 
Budżet obywatelski

Urząd Miasta 
i Gminy Wołów

Inicjatywa lokalna, Budżet 
obywatelski

Urząd Gminy 
Zaleszany

Tryb małych zleceń, 
Inicjatywa lokalna, 
Regranting,  
Dotacja inwestycyjna

8
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Co mamy na myśli mówiąc 
„wdrożenie”?

W projekcie MWF, kiedy mówimy wdrożenie, mamy na myśli uzyskanie konkretnych 

produktów minimalnych, które z prawnego i praktycznego punktu widzenia stanowią 

niezbędny zakres elementów koniecznych do skutecznego zastosowania instrumentu. 

Nie zakładamy więc, że w trakcie trwania projektu uda się wszystkie z tych instru-

mentów zastosować, choć oczywiście dysponujemy co najmniej kilkoma przykładami 

zastosowania instrumentów już w roku budżetowym 2015 (np. opisywany poniżej 

regranting w Zaleszanach). Fundamentalne jednak dla nas znaczenie ma fakt, aby 

jednostki zaangażowane w działania projektowe:

• posiadały wiedzę na temat instrumentu oraz zasad jego stosowania;

• uzyskały podstawowe dokumenty konieczne do wdrożenia;

• uświadomiły sobie konieczność promocji instrumentów, jako warunku ich 

skutecznego zastosowania oraz przejrzystości działań.

Dlatego też, w trakcie projektu dla każdego wdrożonego instrumentu:

• wspólnie przygotowaliśmy dokumenty dostosowane do specyfiki jednostki 

samorządu terytorialnego i działających w niej NGO;

• eksperci wdrożeniowi regularnie spotykali się z przedstawicielami jednostek, 

aby przedstawiać i dyskutować o propozycjach rozwiązań;

• w każdej chwili do dyspozycji urzędników była wiedza i doświadczenie eks-

pertów tematycznych (prawnych, finansowych);

• proponowaliśmy różnorodne zasady promocji wprowadzanych mechanizmów 

współpracy, obejmujące m.in. wymóg opublikowania informacji na temat in-

strumentu na stronie internetowej urzędu.

Głównym elementem współpracy było wsparcie merytoryczne polegające na:

• diagnozie dotychczasowej współpracy JST z III sektorem, zawierającej analizę 

stosowanych wcześniej w JST dokumentów kształtujących zasady współpracy 

międzysektorowej oraz informacje o potencjale środowiska NGO w danej 

jednostce;

k
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• rekomendacji wdrożenia określonych instrumentów, przedstawionej w oparciu 

o dane z diagnozy, uzupełnione przesłankami wskazanymi przez władze JST;

• wypracowaniu adekwatnych do sytuacji i oczekiwań założeń konstruujących 

wdrażanie poszczególnych instrumentów współpracy;

• opracowanie propozycji wersji dokumentów wdrożeniowych i ich przedysku-

towanie z przedstawicielami władz i urzędu danej JST.

Minimalne wymagania projektowe w zakresie wdrożenia poszczególnych instrumen-

tów obejmowały przede wszystkim przygotowanie podstawowych dokumentów 

prawnych (uchwały, zarządzenia), upublicznienie ich na stronie urzędu oraz uwzględ-

nienie przyjętych instrumentów w programach współpracy JST z organizacjami 

pozarządowymi oraz w budżecie jednostki na kolejny rok.

Dwanaście wdrożeń opisanych w dalszej części publikacji przyjmuje strukturę 

wyznaczaną przez następujące elementy graficzne:

l  – charakterystyka jednostki

n  – przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki)

  – procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

h  – efekty wdrożeń

k
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Przegląd wdrożeń w projekcie

W tej części przedstaWiono krótkie opisy zastosoWania 6 instru-
mentóW, na przykładzie Wdrożeń realizoWanych W projekcie 
W 12 różnych jednostkach samorządu terytorialnego. pozWoli 
to Wyrobić sobie opinię na temat przesłanek oraz krokóW ko-
niecznych do podjęcia W celu implementacji każdego z instru-
mentóW W konkretnym kontekście instytucjonalnym.

Wdrożenie 1 – regranting w Zaleszanach

Charakterystyka jednostki

Zaleszany są niewielką gminą wiejską (nieco ponad 10 tys. mieszkańców) leżącą 

w północnej części województwa podkarpackiego. Sytuację gospodarczą i demo-

graficzną jednostki można ocenić jako dobrą. Charakteryzuje się stosunkowo niskim 

poziomem bezrobocia (ok. 10%) i młodą populacją. Gmina znajduje się też w dobrej 

sytuacji finansowej (zadłużenie w relacji do ogółu dochodów nie przekracza 20%). 

Na współpracę z sektorem pozarządowym przeznaczany jest niecały 1% wydatków 

budżetowych (168 tys. zł w roku 2013). 

Intensywność współpracy JST z lokalnymi organizacjami pozarządowymi jest zróż-

nicowana. Niektóre z organizacji aktywnie i konsekwentnie współpracują z gminą 

(dotyczy to przede wszystkim klubów sportowych, ale także pewnej części organizacji 

działających na innych polach). Większość jednak nie wykazuje zainteresowania 

systematyczną współpracą. Część organizacji cechuje postawa bierna, polegająca 

na oczekiwaniu regularnego dofinansowania działalności bez względu na zadania 

i priorytety gminy.

REGRANTING

l
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Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki)

Gmina Zaleszany charakteryzuje się nominalnie wysokim poziomem rozwoju w za-

kresie współpracy z NGO, na co wskazuje wartość współczynnika aktywności 

(liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców), który w przypadku 

analizowanej gminy wynosi 39, co sytuuje gminę wśród 250 najlepiej rozwiniętych 

w tym zakresie gmin wiejskich w Polsce. Jak zwracali uwagę przedstawiciele władz:

i 43 działające na terenie gminy organizacje pozarządowe posiadają zasoby 

kadrowe oraz rzeczowe do podejmowania inicjatyw w profilu swojej działalności. 

Brakującym elementem wydaje się chęć do podejmowania działań i zbyt małe 

zaangażowanie. Z jednej strony podczas prac nad programem współpracy, 

czy organizowanych spotkań, przedstawiciele NGO wyrażają chęć podjęcia 

określonych inicjatyw, z drugiej jednak, podczas ogłoszonych konkursów nie 

sięgają po środki finansowe, które przeznacza samorząd.

Sebastian Nabrzeski, Sekretarz Gminy Zaleszany

Jednostka od kilku lat współpracowała z Ośrodkiem „Działaj Lokalnie” Fundacji 

Fundusz Lokalny SMK. Organizacja ta realizuje w ramach środków uzyskanych 

z Programu „Działaj Lokalnie”g konkursy na działania wspierające rozwój społecz-

ności lokalnych. Wykorzystuje do tego także wsparcie z budżetów gmin, na terenie 

których działania są realizowane. Jedną z tych gmin od kilku lat są Zaleszany. 

Samorząd gminy, który de facto realizował w tym wypadku działania w formule 

regrantingu, nie dysponował jednak szczegółową procedurą wyboru ofert, bazując 

na zapisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (u.d.p.p.w.). 

Decydenci uznali, że sprawę tę należy odpowiednio sformalizować, dając jednoznacz-

ne podstawy do realizacji działań w tej formie. Chciano jednocześnie uświadomić 

innym aktywnym organizacjom z terenu gminy, że taka forma jest przez jednostkę 

promowana.

n

g Program „Działaj Lokalnie” Polsko–Amery-

kańskiej Fundacji Wolności, realizowane-

go przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 

we współpracy z siecią Ośrodków Działaj Lokalnie, 

ma za zadanie wspierać budowanie aktywnych 

społeczności lokalnych. Więcej informacji: 

www.dzialajlokalnie.pl

http://www.dzialajlokalnie.pl
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Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Regranting był jednym z czterech instrumentów wybranych przez jednostkę do wdro-

żenia. Dlatego też z natury rzeczy kroki wdrożeniowe w dużej części się dla nich 

powielały. W tej części przedstawiono jedynie jedną z możliwych ścieżek wdrożenia 

takiego instrumentu z udziałem konsultantów zewnętrznych. 

   Listopad 2014     Czerwiec 2015  h

Praca nad wdrożeniem instrumentu trwała od końca 2014 roku do czerwca roku 

2015, kiedy został on zastosowany. Proces wdrożenia wyglądał następująco:

• Pierwsze spotkanie wdrożeniowe, które odbyło się 07.11.2014, zostało po-

święcone ustaleniu oczekiwań przedstawicieli JST i 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 wy-

borem. Podczas dyskusji w wybranych instrumentach uwzględniono postulat 

silniejszego włączenia grup społeczeństwa obywatelskiego w działania gminy. 

• Podczas spotkania 16.12.2014 ustalone zostały kroki wdrożenia regrantingu. 

Przedstawiono też założenia regrantingu, którymi powinien kierować się zespół 

wdrożeniowy przy przygotowywaniu dokumentów. 

• Podczas trzeciego i czwartego spotkania z przedstawicielami jednostki, które 

odbyły się odpowiednio 16.02.2015 oraz 20.05.2015 dyskutowano o ostatecz-

nym kształcie regrantingu. 

• Podczas ostatniego ze spotkań eksperci wdrożeniowi wsparli się obecnością 

eksperta prawnego, który wyjaśnił pojawiające się wątpliwości.

Podobną rolę pełniły spotkania grupowe podczas warsztatów wdrożeniowych dla 

NGO i JST, które odbyły się w marcu i kwietniu 2015 roku w Krakowie.
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Podczas wdrożenia pojawiła się kwestia do rozwiązania polegająca na braku pre-

cedensu w zakresie przygotowywania odpowiednich zarządzeń dla instrumentu 

regrantingu. Przyjmując, że efektem projektu powinno być stałe umocowanie 

instrumentu w praktyce działania jednostki, postanowiono zmierzyć się z proble-

mem braku dobrych inspiracji. Na podstawie dyskusji wewnątrz zespołu wdroże-

niowego oraz z przedstawicielami urzędu gminy udało się skutecznie przygotować 

wytyczne do regrantingu, które zostały wdrożone zarządzeniem Wójta oraz już 

w 2015 roku zastosowane podczas rozpisywania konkursu na realizację zadania 

publicznego z wykorzystaniem regrantingu.

Efekty wdrożeńg

Ostatecznym efektem wdrożeń jest Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Zaleszany 

z dnia 28 maja 2015 roku 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”, które stało 

się podstawą realizacji konkursów na regranting w Zaleszanach. 

a) Zarządzenie określa 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 realizacja możliwa jest w trybie re-

grantingu;

• możliwości należytej kontroli wykonywania zadania publicznego realizowa-

nego przez organizacje pozarządowe niebędące stronami umowy o realizację 

zadania publicznego zawartej z gminą Zaleszany.

Ponadto określono wytyczne dotyczące 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 przekra-

czać 15% ogólnej wartości zadania publicznego;

h
g Należy zaznaczyć, że regranting opraco-

wany wspólnie z przedstawicielami Zale-

szan stanowił rozwinięcie zapisów u.d.p.p.w. przed 

zmianami dokonanymi nowelą z dnia 5 sierpnia 

2015 roku, która mocno rozbudowuje ten in-

strument w porównaniu do starszych zapisów. 

Przy opracowywaniu zapisów zarządzenia zespół 

projektowy brał jednak pod uwagę zmiany pro-

ponowane w projekcie ustawy.
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• sposób zapewnienia przez organizację pozarządową (operatora) 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 posia-

daniu 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 or-

ganizacją pozarządową realizującą zadanie publiczne w trybie regrantingu 

z organizacją pozarządową niebędącą stroną umowy o realizację tego zadania 

publicznego.

Zarządzenie można pobrać ze strony BIP Urzędu Gminy Zaleszany: www.biuletyn.

net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaleszany/&strona=submenu_podmiotowe.asp&ty-

p=podmenu&menu=146&id=199&str=9.

Na podstawie zarządzenia w dniu 17 czerwca 2015 roku został ogłoszony konkurs 

na realizację działań w trybie regrantingu. Zadanie zostało zlecone Fundacji Fundusz 

Lokalny SMK. 

Wdrożenie 2 – regranting w Tomaszowie 
Lubelskim

Charakterystyka jednostki

Tomaszów Lubelski – dwudziestotysięczne miasto malowniczo położone na po-

graniczu Roztocza i Grzędy Sokalskiej nad rzeką Sołokiją. Stanowi doskonałą bazę 

wypadową na Roztocze. W pobliżu Tomaszowa Lubelskiego znajduje się szereg 

szlaków i ścieżek dających doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej, 

rowerowej i konnej. Dużą atrakcję stanowi Siwa Dolina, jest to zalesiony kompleks 

wykorzystywany w celach sportowych i rekreacyjnych, latem przez rowerzystów 

a zimą przez narciarzy biegowych.

REGRANTING

l

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaleszany/&strona=submenu_podmiotowe.asp&typ=podmenu&menu=146&id=199&str=9
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaleszany/&strona=submenu_podmiotowe.asp&typ=podmenu&menu=146&id=199&str=9
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zaleszany/&strona=submenu_podmiotowe.asp&typ=podmenu&menu=146&id=199&str=9
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Miasto Tomaszów Lubelski współpracuje z 26 organizacjami pozarządowymi. Co 

roku rada miasta uchwala program współpracy z NGO przygotowywany z uwzględ-

nieniem procesu konsultacji społecznych. Rokrocznie miasto zabezpiecza środki 

finansowe na postępowanie konkursowe, którego celem jest wyłonienie podmiotów 

realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu 

oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W ramach projektu Tomaszów 

Lubelski wdrożył oprócz regrantingu również budżet obywatelski.

Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki)

Oba wdrożone instrumenty mają zaktywizować mieszkańców i umożliwić im większy 

wpływ na życie publiczne (budżet obywatelski) oraz łatwiejszy dostęp do realizacji 

małych, lokalnych inicjatyw finansowanych z budżetu miasta (regranting).

i Głównym  celem współpracy miasta Tomaszów Lubelski z NGO jest budowanie 

partnerstwa pomiędzy samorządem miejskim i organizacjami pozarządowymi, 

tworzenie inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, zwiększanie aktywności 

społecznej mieszkańców a także właściwe wykorzystywanie i uzupełnianie 

działań miasta w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

Wojciech Żukowski, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski 

Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

   Styczeń 2015         Czerwiec 2015  h

Zgodnie z metodą partycypacyjną FRDL wdrożeniem wszystkich instrumentów 

współpracy w Tomaszowie Lubelskim zajmował się zespół roboczy powołany przez 

burmistrza. Zespół miał charakter projektowy i składał się z: burmistrza, skarbnika, 

przewodniczącego rady miasta, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 

i Spraw Społecznych, urzędnika zajmującego się organizacjami pozarządowymi 

oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zespół był wspierany przez 

doradcę, Marcina Rechulicza.

n
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Główne działania dotyczące wdrożenia obu instrumentów:

• opracowanie przez zespół projektów dokumentów wdrożeniowych;

• konsultacje opracowanych projektów z organizacjami pozarządowymi;

• konsultacje z prawnikami oraz Regionalną Izbą Obrachunkową;

• opracowanie kolejnych wersji dokumentów wdrożeniowych;

• ponowne konsultacje z organizacjami pozarządowymi;

• przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów wdrożeniowych;

• przyjęcie dokumentów w formie uchwały rady miasta (budżet obywatelski) 

oraz zarządzenia burmistrza (regranting).

Decyzja o zastosowaniu regrantingu, a także określenie obowiązków i wymagań 

w stosunku do operatora (w szczególności dotyczących jego wkładu własnego) 

powinna być poprzedzona rozpoznaniem rynku kandydatów, ich możliwości 

i potencjału; w przeciwnym razie może okazać się, że samorządowi nie uda się 

wyłonić operatora, a to warunek niezbędny do zastosowania regrantingu.

Przed wdrożeniem tego instrumentu warto szeroko informować organizacje 

pozarządowe o jego istocie i pożytku z jego stosowania.

W dodatkowych obowiązkach operatora, o ile to możliwe, samorząd powinien 

rozważyć uwzględnienie działań wspierających organizacje aplikujące o wsparcie, 

organizacje realizujące projekty, które uzyskały finansowanie od operatora, a także 

innych działań wzmacniających środowisko pozarządowe, np. sieciowanie orga-

nizacji pozarządowych czy szeroką edukację w zakresie prowadzenia działalności.

Efekty wdrożeń

W zakresie regrantingu efektem pracy zespołu jest Zarządzenie nr 58/2015 Burmi-

strza Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych 

z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących 

organizację miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji poza-

rządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

wspierających finansowo, organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie 

przez te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących 

mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego.

h
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Procedura regrantingu została uwzględniona w ogłoszeniu o otwartym konkursie 

ofert służącym wyłonieniu organizacji pozarządowej, która będzie operatorem 

regrantingu, to znaczy przeprowadzi konkurs na projekty służące mieszkańcom 

Tomaszowa Lubelskiego, wybierze najlepsze z nich, podpisze umowy z ich wykonaw-

cami, przekaże środki na realizację projektów i je rozliczy. Na dotację przeznaczono 

z budżetu miasta środki w wysokości 10 tys. zł, a operatorowi postawiono warunek 

wniesienia wkładu własnego nie mniejszego niż 50% wartości całkowitej zadania. 

Do oferty kandydat na operatora regrantingu musi dołączyć propozycję procedur 

związanych z przeprowadzeniem konkursu dotacyjnego oraz monitorowaniem 

i rozliczaniem wykorzystania przyznanych dotacji w sposób zapewniający jawność 

i uczciwą konkurencję organizacjom lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności publicznego i o wolontariacie. Konkurs został rozstrzygnięty, 

a wybrany operator rozpoczął realizację zadania.

Wdrożenie 3 – inicjatywa lokalna 
w Sztumie

Charakterystyka jednostki

Sztum jest średniej wielkości (około 18 tys. mieszkańców) gminą miejsko-wiejską 

znajdującą się w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Jak 

wszystkie jednostki tego typu jest to samorząd mający do wykonania trudne zada-

nie zbalansowania działań na obszarze miejskim i wiejskim tak, by nie doprowadzić 

do zarzutów o faworyzowanie którejś z części. Decydenci podejmują szereg działań 

w celu zachowania harmonii społeczno-rozwojowej na terenie jednostki, starając 

się włączyć obywateli w proces zarządzania swoim otoczeniem – efektem tego jest 

wdrażanie na terenie gminy budżetu partycypacyjnego oraz, opisywanej poniżej, 

inicjatywy lokalnej. Ciekawostką jest, że jako jedna z garstki jednostek w Polsce, 

Sztum nie boryka się wcale z problemem zadłużenia. 

INICJATYWA 
LOKALNA

l
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Zdaniem jednego z ekspertów wdrożeniowych:

i Dzięki temu (…) otwiera się przestrzeń do szerokiej współpracy z mieszkańcami 

i organizacjami pozarządowymi. 

dr Bartłomiej Biga – Ekspert wdrożeniowy MSAP

Jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi to uproszczone badanie 

ankietowe w ramach Indeksu Jakości Współpracyg wskazuje, że współpraca oce-

niana jest poprawnie zarówno po stronie JST jak i NGO. Średnia ocena współpracy 

czterech przedstawicieli samorządu oraz pięciu przedstawicieli lokalnych NGO 

wynosi 7,47 (w skali od 1 do 10). Co interesujące, ocena organizacji pozarządo-

wych przewyższa wyraźnie ocenę samorządowców. W pierwszym wypadku jest 

to 8,74 a w drugim 5,88. Wygląda więc na to, że przedstawiciele wybranych do ba-

dania organizacji pozarządowych, które charakteryzują się stosunkowo wysoką 

aktywnością dobrze oceniają współpracę z samorządem, podczas gdy przedsta-

wiciele JST oceniając współpracę także z mniej aktywnymi podmiotami przyznają 

jej niższą notę. Zarówno w wypadku organizacji pozarządowych jak i samorządu 

najniżej oceniana jest intensywność rozwoju infrastruktury współpracy oraz jakość 

tworzenia polityk publicznych, a najwyżej sfera realizacji zadań publicznych, zarówno 

w zakresie intensywności, jak i jakości (co należy odbierać pozytywnie, biorąc pod 

uwagę, że na tym polu współpraca jest z natury rzeczy najbardziej intensywna). 

Indeks Jakości Współpracy w gminie Sztum

Tworzenie 
polityk publicznych 

Realizacja 
zadań publicznych

Rozwijanie 
infrastruktury współpracy

5,08

6,88
5,69

8,87 9,00 8,36

samorząd ngo

g Indeks Jakości Współpracy oszacowany 

został zgodnie z metodologią wypracowa-

ną w projekcie „Model współpracy administracji 

publicznej i organizacji pozarządowych – wypraco-

wanie i upowszechnienie standardów współpracy” 

– zobacz: www.pokl541.pozytek.gov.pl
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Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki)

Dla przedstawicieli jednostki inicjatywa lokalna stanowiła od początku element 

większej strategii aktywizowania społeczeństwa obywatelskiego w gminie. Rok 

wcześniej przeprowadzono eksperyment z zastosowania budżetu obywatelskiego, 

a w poprzednich latach testowano także instrument funduszu sołeckiego. 

W konsekwencji oceny zastosowania tych rozwiązań uznano, że w instrumentarium 

współpracy z sektorem obywatelskim brakuje Sztumowi narzędzia zachęcającego 

do współudziału obywateli, nie tylko w decydowaniu o sprawach społeczności, ale 

także w realizowaniu zaplanowanych działań. Za taki instrument poprawnie uznano 

inicjatywę lokalną. 

Przedstawiciele jednostki wskazują na fakt, że:

i Długoletnia i owocna współpraca ze stowarzyszeniami i środowiskowymi 

liderami doprowadziła do wzmocnienia w naszym mieście i środowiskach 

wiejskich kapitału społecznego, niezbędnego do  prowadzenia wielu 

przedsięwzięć na rzecz mieszkańców. Dwie nowe propozycje: inicjatywa lokalna, 

małe granty oraz doprecyzowanie zasad budżetu obywatelskiego zapewnią 

lepsze warunki do realizacji oddolnych inicjatyw. Z kolei samorządowi pozwala 

to na lepsze zorientowanie się w potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, 

służących poprawie jakości życia.

Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Inicjatywa lokalna stanowiła jeden z trzech instrumentów wybranych przez jednostkę 

do wdrożenia w projekcie MWF. Dlatego też kroki wdrożeniowe powielały się dla 

nich w dużej części. W tej części przedstawiono jedynie jedną z możliwych ścieżek 

wdrożenia takiego instrumentu z udziałem konsultantów zewnętrznych.

n
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   Listopad 2014            Lipiec 2015  h

Praca nad wdrożeniem instrumentu trwała od końca 2014 roku do lipca roku 2015. 

Proces wdrożenia wyglądał następująco:

• Pierwsze spotkanie w JST odbyło się 27 listopada 2014 roku Było ono po-

święcone szczegółowej diagnozie potrzeb wdrożeniowych Sztumu. Na tej 

bazie wspólnie określono względnie precyzyjne oczekiwania co do kształtu 

mechanizmów wskazanych w zgłoszeniu do projektu.

• Drugie spotkanie – 3 lutego 2015 roku – dotyczyło omówienia wstępnych 

propozycji ekspertów – w tym pierwszej wersji niektórych dokumentów. 

• Kolejne, trzecie spotkanie, które miało miejsce 13 maja 2015 roku upłynęło 

pod znakiem pracy nad brzmieniem konkretnych przepisów w dokumentach 

przygotowanych przez ekspertów ds. wdrożeń. 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 roku było poświęcone 

analizie wszystkich kroków wdrażania inicjatywy lokalnej.

• Podczas dwóch ostatnich spotkań obecny był także ekspert finansowo-ekono-

miczny, który przedstawił interpretację zapisów z punktu widzenia efektywności 

działań jednostki. 

• Rolę wymiany doświadczeń z innymi JST pełniły spotkania grupowe podczas 

warsztatów wdrożeniowych, które odbyły się w marcu i kwietniu 2015 roku 

w Krakowie.
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Podczas wdrożenia inicjatywy lokalnej rozstrzygnąć należy wiele kwestii, które 

nie miały z góry wyznaczonej odpowiedzi. Przede wszystkim:

• Jakie kryteria wyboru wniosków zastosować, czy różnicować je w odniesieniu 

do projektów „miękkich” i „twardych” – infrastrukturalnych?

• Jak zorganizować nabór wniosków – czy lepszym rozwiązaniem jest oce-

nianie wniosków na bieżąco, czy też powinniśmy ustalić z góry kalendarz 

ich rozpatrywania?

• W jaki sposób budżetować środki na inicjatywę lokalną – czy należy tworzyć 

osobną część w budżecie, czy lepiej operować w ramach istniejących działów?

Efekty wdrożeń

Inicjatywa lokalna w Sztumie została przyjęta na zasadach określonych w dwóch 

dokumentach:

1. Uchwale nr X.58.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2015 roku 

w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o re-

alizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Zarządzeniu Nr 95.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 

2015 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów o wykonanie inicjatywy 

lokalnej. Zarządzenie to dodatkowo zawierało następujące załączniki:

a) wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej;

b) oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwier-

dzających zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej;

c) wzór umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej;

d) wzór karty oceny merytorycznej wniosku.

Dodatkowo przygotowana została infografika, mająca stanowić inspirację dla ini-

cjatorów do złożenia wniosku, która odpowiada na trzy proste pytania: kto? co? jak?

• Założono, że instrument powinien być z punktu widzenia mieszkańców poten-

cjalnie zainteresowanych maksymalnie uproszczony, aby nie zniechęcać grup 

osób do sięgania po to rozwiązanie. 

hh
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• Dlatego też przyjęto, że nabór wniosków prowadzony powinien być w trybie 

ciągłym i ich rozpatrywanie – na ile to możliwe – natychmiastowe. 

• Oprócz tego zespół wdrożeniowy przygotował dla zainteresowanych grup 

obywateli „ściągawkę” opisującą w 14 punktach zasady ubiegania się o reali-

zację inicjatywy lokalnej.

• Zdecydowano, że nie jest konieczna nowelizacja budżetu gminy i wyodrębnianie 

specjalnej części dotyczącej inicjatywy lokalnej. Optymistycznie uznano bo-

wiem, że środki na sfinansowanie potencjalnych inicjatyw w roku budżetowym 

2015 uda się wyasygnować w obecnej strukturze budżetu. 

Przyjęto następujące kryteria oceny wniosków:

1. Celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

2. Zgodność inicjatywy z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi 

gminy.

3. Obszar wnioskowanych działań (wyselekcjonowano trzy premiowane obszary 

zadań: mała infrastruktura, ochrona przyrody oraz porządek i bezpieczeństwo 

publiczne).

4. Zaangażowanie środków budżetowych gminy w całkowitych kosztach inicjatywy 

(im niższe finansowanie z budżetu JST tym wyższa punktacja).

5. Wkład własny wnioskodawcy – praca społeczna (w przeliczeniu na godziny).

6. Stan przygotowania zadania (potwierdzony stosownymi dokumentami).

Wszystkie opisywane dokumenty oraz informacje można znaleźć na stronie miasta 

Sztum w zakładce „Organizacje pozarządowe”: http://sztum.pl/Inicjatywa-Lokal-

na,1279,pl.html.

http://sztum.pl/Inicjatywa-Lokalna,1279,pl.html
http://sztum.pl/Inicjatywa-Lokalna,1279,pl.html
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Wdrożenie 4 – inicjatywa lokalna 
w Wołowie 

Charakterystyka jednostki

Gmina Wołów to gmina miejsko-wiejska, w województwie dolnośląskim. Zamieszkuje 

ją blisko 23 tys. osób. Obszar gminy obejmuje m.in. rezerwaty przyrody Odrzysko 

i Uroczysko Wrzosy znajdujące się w Parku Krajobrazowym Dolina Jezierzycy, który 

można podziwiać przemierzając liczne szlaki piesze i rowerowe. Perełką gminy 

jest Opactwo Cystersów w Lubiążu, które jest drugim co do wielkości obiektem 

sakralnym na świecie.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi gmina Wołów corocznie 

ogłaszała otwarte konkursy na realizację zadań publicznych gminy. Ponadto orga-

nizacje pozarządowe mogły liczyć na wsparcie w formie małych grantów. W ramach 

projektu gmina wdrożyła, oprócz inicjatywy lokalnej, także budżet obywatelski.

Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki)

Powodem wdrożenia nowych instrumentów współpracy finansowej była chęć 

stworzenia mieszkańcom możliwości większego zaangażowania w życie społecz-

ności lokalnej, w tym współdecydowania o wydatkach z budżetu gminy i możliwości 

wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw mieszkańców.

i Mimo wstępnych wątpliwości w środowisku mieszkańców i organizacji 

pozarządowych wdrożono z sukcesem dwa nowe instrumenty współpracy – 

inicjatywę lokalną i budżet obywatelski. Jest to duży krok do rozwoju zaufania 

do samorządów po stronie mieszkańców.

Jarema Piekutowski, Doradca FRDL

INICJATYWA 
LOKALNA

l

n
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Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

   Listopad 2014            Lipiec 2015  h

Zgodnie z metodą partycypacyjną FRDL, wdrożeniem wszystkich instrumentów 

współpracy w Wołowie zajmował się zespół roboczy, o charakterze projektowym, 

powołany przez wójta, w składzie: sekretarz gminy, skarbnik gminy, radny Rady 

Miejskiej w Wołowie, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz trzech 

pracowników Urzędu Miejskiego w Wołowie. Zespół miał wsparcie doradcze Jaremy 

Piekutowskiego.

Próby wprowadzenia inicjatywy lokalnej w Wołowie miały miejsce wcześniej, ale 

z przyczyn formalnych wojewoda uchylił uchwałę rady miejskiej w tej sprawie. Stąd 

też jednym z priorytetów prac zespołu wdrożeniowego było przygotowanie takich 

dokumentów, które nie zostaną odrzucone przez wojewodę, a także zbudowanie 

zaufania wśród mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych tak, 

aby w kolejnych latach składano coraz więcej interesujących wniosków. W trakcie 

prac zespołu przyjęto również założenie, że inicjatywa lokalna powinna służyć re-

alizacji przede wszystkim projektów „miękkich”, zaś budżet obywatelski projektów 

inwestycyjnych.

Główne działania podjęte w ramach wdrożeń:

• opracowanie harmonogramu prac nad wdrożeniami obu instrumentów;

• konsultacje wątpliwości formalnych z prawnikami zewnętrznymi i prawnikami 

urzędu miejskiego;

• przygotowanie projektów dokumentów dotyczących stosowania instrumentów 

współpracy;

• działania informacyjno-promocyjne dotyczące działań zespołu wdrożeniowego 

skierowane do mieszkańców i organizacji pozarządowych;

• dwa spotkania konsultacyjne dotyczące przygotowanych projektów dokumen-

tów z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami;

• przyjęcie przez Radę Miejską w Wołowie uchwał dotyczących stosowania obu 

instrumentów współpracy finansowej;

• wdrożenie obu instrumentów;

• spotkania zespołu podsumowujące wdrożenia w Wołowie.
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Niezwykle ważne jest, aby mieszkańcy, w tym organizacje pozarządowe, byli in-

formowani o celu i przebiegu prac wdrożeniowych. Buduje to zaufanie i społeczną 

akceptację dla działań samorządu, pozwala także zwiększyć szanse na racjonalne 

wykorzystanie wdrożonych instrumentów. W Wołowie od początku mieszkańcy 

i organizacje pozarządowe byli na bieżąco informowania o pracach wdrożenio-

wych, m.in. za pośrednictwem lokalnej gazety, strony internetowej urzędu, spotkań 

z sołtysami, dystrybuowanych przez urząd materiałów informacyjnych, a także 

poprzez informacje przekazywane przez księży w parafiach. Użyteczne jest wy-

korzystywanie w tych informacjach dobrych przykładów: samorządów, które już 

wcześniej z powodzeniem wdrożyły instrumenty współpracy.

Efekty wdrożeń

Bezpośrednim efektem wdrożeń w zakresie inicjatywy lokalnej jest Uchwała 

VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza 

Gminy Wołów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji ds. opi-

niowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Kryteria, według których komisja ocenia złożone wnioski, to m.in. wysokość pro-

ponowanego wkładu finansowego i rzeczowego mieszkańców w inicjatywę. W obu 

przypadkach, jeżeli wkład mieszkańców przekracza wartość 51% całkowitego kosztu 

realizacji zadania, to wniosek otrzymuje najwyższą ocenę punktową. W ocenie 

wydzielono kilka przedziałów wartości możliwego wkładu, na przykład połowę 

możliwych punktów można otrzymać za wkład w przedziale 11-20% całkowitego 

kosztu realizacji zadania. W ocenie brane jest również pod uwagę społeczne po-

parcie dla proponowanej inicjatywy mierzone liczbą osób, które podpisały się pod 

złożonym wnioskiem. I tak, jeżeli jest to od 2 do 20 osób to oznacza 1 punkt w ocenie, 

jeżeli od 21 do 50 osób to 2 punkty, od 51 do 100 – 3 punkty, od 101 do 150 osób 

to 4 punkty i powyżej 150 osób – maksymalna ocena 5 punktów.

Do końca czerwca 2015 roku złożone zostały trzy pierwsze wnioski w ramach 

inicjatywy lokalnej. Kryteria oceny wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej 

uwzględniają: obszar tematyczny inicjatywy, jej zgodność z dokumentami strate-

hh
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gicznymi i planami inwestycyjnymi gminy, udział własny wnioskodawcy, z podziałem 

na udział finansowy, rzeczowy i ludzki, stan przygotowania inicjatywy, wysokość 

zaangażowanych środków gminnych, doświadczenie wnioskodawcy i liczbę osób 

popierających inicjatywę.

Wdrożenie 5 – dotacja inwestycyjna 
w Kościerzynie

Charakterystyka jednostki

Kościerzyna jest ponad dwudziestotysięcznym miastem powiatowym w centralnej 

części województwa pomorskiego. Jest to samorząd o dość typowej sytuacji demogra-

ficznej (w skali kraju), dodatnim saldzie ruchu naturalnego ludności i ujemnym saldzie 

migracji. Miasto charakteryzuje się relatywnie niewielką aktywnością gospodarczą 

mierzoną liczbą podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności i stosunkowo niskim 

wskaźnikiem bezrobocia, wahającym się w okolicach 10%. 

Współpraca między JST a NGO oceniana jest dobrze. Duża część zarejestrowanych 

na terenie miasta organizacji pozarządowych aktywnie współpracuje z samorządem, 

na co wskazuje liczba podpisywanych przez miasto umów w trybie u.d.p.p.w. Samo-

rząd jest zainteresowany silniejszym wsparciem najbardziej aktywnych organizacji, 

szczególnie tych, które starają się o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

DOTACJA 
INWESTYCYJNA

l
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Jak twierdzą przedstawiciele jednostki:

i Organizacje kościerskie realizują zadania, które w dużej mierze są dofinan-

sowane przez samorząd wojewódzki. Samorząd ten wymaga dużego zaan-

gażowania środków własnych organizacji, a nie tylko środków z samorządu 

miejskiego. Co roku z tego powodu kilka organizacji rezygnuje z przyznanych 

środków tym samym nie realizując oferowanego zadania na rzecz naszych 

mieszkańców, którzy w ten sposób tracą.

Oliwia Szlagowska,  

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

UM Kościerzyna

Uproszczone badanie ankietowe w ramach Indeksu Jakości Współpracy wskazuje, 

że współpraca oceniana jest poprawnie zarówno po stronie JST jak i NGO. Średnia 

ocena współpracy trzech przedstawicieli samorządu oraz trzech przedstawicieli 

lokalnych NGO wynosi 6,1 (w skali od 1 do 10). Co interesujące, ocena organizacji 

pozarządowych przewyższa wyraźnie ocenę samorządowców. W pierwszym wypadku 

jest to 6,69 a w drugim – 5,51. Wygląda więc na to, że przedstawiciele wybranych 

do badania organizacji pozarządowych, które charakteryzują się stosunkowo wysoką 

aktywnością dobrze oceniają współpracę z samorządem, podczas gdy przedstawiciele 

JST oceniając współpracę także z mniej aktywnymi podmiotami dają jej niższą ocenę.

Indeks Jakości Współpracy w mieście Kościerzyna

6,5

4,15

6,335,89

7,67
6,70

Tworzenie 
polityk publicznych 

Realizacja 
zadań publicznych

Rozwijanie 
infrastruktury współpracy

samorząd ngo
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Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki) 

Dla przedstawicieli miasta dotacja inwestycyjna miała od początku stanowić roz-

wiązanie pozwalające na pełniejsze wykorzystanie potencjału lokalnego środowiska 

organizacji pozarządowych. Ma ona być efektywnym oraz adekwatnym do potrzeb 

lokalnych NGO rozwiązaniem:

i Organizacje takie jak Gdańska Fundacja Dobroczynności czy Fundacja Sprawni 

Inaczej do organizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych muszą zakupić 

sprzęt, a organizacje takie jak Kaszubski Instytut Rozwoju realizujące zadania 

o charakterze edukacyjnym, kulturowym i oświatowym muszą remontować 

pomieszczenia. Niestety z powodu braku instrumentu dotacji inwestycyjnej 

wynajmują sprzęt i lokal każdorazowo przy realizacji swoich zadań.

Oliwia Szlagowska,  

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

UM Kościerzyna

Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Dotacja inwestycyjna stanowiła jeden z trzech instrumentów wybranych przez 

jednostkę do wdrożenia (obok pożyczek oraz inicjatywy lokalnej). Dlatego też kroki 

wdrożeniowe powielały się dla nich w dużej części. W tej części przedstawiono 

jedynie jedną z możliwych ścieżek wdrożenia takiego instrumentu z udziałem 

konsultantów zewnętrznych.

   Listopad 2014            Lipiec 2015  h

Prace nad wdrożeniem instrumentu trwały od końca 2014 roku do lipca roku 2015. 

Proces wdrożenia wyglądał następująco:

• Na wstępnym etapie dokonana została weryfikacja dokumentów funkcjonują-

cych w gminie i ich krytyczna analiza z punktu widzenia zasadności merytorycz-

nej i zgodności z zapisami istotnych aktów prawa procesowego i materialnego. 

n
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• Pierwsze spotkanie wdrożeniowe, które odbyło się 27.11.2014, zostało po-

święcone ustaleniu oczekiwań przedstawicieli JST oraz zarysowaniu zasad 

wsparcia udzielanego przez ekspertów. 

• W następnym kroku ustalono priorytety, które powinny zostać zapisane dla 

stosowania dotacji inwestycyjnej oraz przesłanki stojące za wyborem tego 

instrumentu. 

• Podczas spotkania 03.02.2015 ustalone zostały kroki wdrożenia dotacji inwe-

stycyjnej oraz omówiona została zaproponowana procedura wdrożeń. 

• Podczas marcowych i kwietniowych warsztatów wdrożeniowych zorganizowa-

nych w Krakowie przeprowadzono dogłębną analizę możliwych dróg wdrożenia 

oraz podjęte zostały decyzje w zakresie zasad wdrożenia instrumentu dotacji 

inwestycyjnej w tej gminie. 

• Kolejne spotkanie w jednostce odbyło się 13.05.2015. W spotkaniu uczest-

niczył dodatkowo ekspert ekonomiczno-finansowy, dr Mariusz Trojak, który 

dokładnie omówił projekty zarządzeń organu wykonawczego wymaganych 

w celu wdrożenia dotacji inwestycyjnej. Dokumenty w ostatecznej wersji zostały 

przekazane do jednostki celem uruchomienia ścieżki formalnej. 

Podczas wdrożenia dotacji inwestycyjnej rozstrzygnąć należy kilka kwestii, które 

nie zostały jednoznacznie rozwiązane w zapisach ustawowych. 

• Jak rozumieć pojęcie „inwestycji”?

• Jakich kategorii inwestycji powinien dotyczyć instrument?

• W jaki sposób zapewnić, że poczyniona inwestycja zostanie wykorzystana 

do nieodpłatnej realizacji zadań publicznych?

Efekty wdrożeń

Warunki udzielania dotacji inwestycyjnej zostały określone Zarządzeniem 

Nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyny z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie 

przyjęcia „Wytycznych w sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie 

z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”. h
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Przyjęte wytyczne rozstrzygają następujące kwestie:

1. Kategorie inwestycji objętych dotacją, uwzględniające:

 – sprzęt rozumiany jako środki trwałe;

 – wartości niematerialne i prawne;

 – pozostały sprzęt i wyposażenie, dla których prowadzona jest ewidencja 

ilościowa lub ilościowo-wartościowa, nie będące środkiem trwałym 

w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;

 – dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej/

prowadzonej działalności pożytku publicznego.

2. Zasady naboru ofert – posiłkowanie się zapisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (procedura konkursowa).

3. Przedmiotowe kryteria wyboru oferty, które objęły:

a) zbieżność złożonej oferty z obowiązującym programem współpracy;

b) celowość realizacji zadania publicznego w formie dotacji inwestycyjnej;

c) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów.

4. Podmiotowe kryteria wyboru oferty, które objęły:

a) zakres prowadzonej dotychczas przez organizację pozarządową dzia-

łalności społecznie użytecznej oraz planów jej realizacji w przyszłości;

b) planowany sposób wykorzystania zakupionego z dotacji inwestycyjnej 

środka trwałego; 

c) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku or-

ganizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone 

zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Opisywany dokument oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie BIP Urzę-

du Miasta Kościerzyna: http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=15&res_id=1901286.

http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=15&res_id=1901286
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Wdrożenie 6 – dotacja inwestycyjna 
w Wałczu 

Charakterystyka jednostki

Wałcz położony jest w północno-zachodniej części Polski, w województwie zachod-

niopomorskim. To dwudziestosześciotysięczne miasto na prawach powiatu jest 

„stolicą” Pojezierza Wałeckiego, siedzibą władz powiatowych i miastem prężnie roz-

wijającym się pod względem gospodarczym i społecznym. Malownicze usytuowanie 

miasta stworzyło warunki do uprawiania sportu a także rozwoju turystyki i rekreacji.

Do chwili obecnej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd 

stosował głównie procedurę otwartych konkursów ofert oraz tryb tzw. małych 

grantów. W ramach projektu Wałcz przygotował procedurę regrantingu, małych 

grantów i dotacji inwestycyjnej.

Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki) 

Wprowadzenie nowych instrumentów współpracy ma ułatwić organizacjom reali-

zację krótkich, małych projektów (małe granty), wesprzeć działania małych, także 

nieformalnych grup obywatelskich (regranting) oraz wzmocnić potencjał materialny 

organizacji realizujących zadania publiczne (dotacja inwestycyjna). Regranting ma 

przyczynić się również do wzmocnienia funkcjonowania „silnych” organizacji, które 

mogą stać się potencjalnym operatorem.

i Samorząd poprzez udział w  tego typu projektach dąży do  ułatwienia 

organizacjom z III sektora dostępu do środków publicznych, ale przede 

wszystkim ma na uwadze ich rozwój i możliwość kreowania przez nich samych 

działań mających wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Anna Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych,  

Członek zespołu ds. wdrożeń

DOTACJA 
INWESTYCYJNA
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Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Wdrożeniem wszystkich instrumentów współpracy w mieście Wałcz zajmował się 

zespół wdrożeniowy, powołany przez burmistrza. Zespół miał charakter roboczy, 

projektowy. W jego skład weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych, Rady 

Miasta oraz Urzędu Miasta.

   Listopad 2014    Czerwiec 2015  h

Zespół wdrożeniowy rozpoczął pracę w styczniu 2015 roku. Spotkania odbywały się 

raz w miesiącu. Między spotkaniami zespół komunikował się elektronicznie. Prace 

zespołu wspierane były przez doradcę Waję Jabłonowską.

Obok procedur dotyczących wdrażania instrumentów współpracy finansowej zespół 

opracował również projekt rocznego programu współpracy z organizacjami poza-

rządowymi, w ramach którego ujęte zostały wszystkie wypracowane mechanizmy.

W lutym 2015 roku odbyło się spotkanie, na którym zespół skonsultował z organi-

zacjami pozarządowymi projekty wypracowywanych rozwiązań. W maju odbyły się 

ponowne konsultacje już całego projektu programu współpracy, uwzględniającego 

procedury stosowania poszczególnych instrumentów. Wnioski z konsultacji zostały 

wykorzystane do opracowania ostatecznych wersji mechanizmów współpracy 

finansowej i programu współpracy.

Problem, który pojawia się we współpracy Miasta i organizacji pozarządowych 

to niska aktywność organizacji pozarządowych w zakresie konsultacji społecznych, 

co znalazło swoje odzwierciedlenie przy konsultacjach programu współpracy. 

W trakcie prac nad wdrożeniem instrumentów współpracy finansowej metodą 

partycypacyjną problem ten został rozwiązany poprzez członkostwo przedsta-

wicieli organizacji pozarządowych w zespole wdrożeniowym. W perspektywie 

długoterminowej być może skutecznym rozwiązaniem tego problemu będzie 

wprowadzenie małych dotacji oraz regrantingu, które przyczynią się do aktywizacji 

mieszkańców i organizacji pozarządowych.
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Efekty wdrożeń

Zespół i władze miasta zdecydowały się na innowacyjne rozwiązanie, w którym 

połączono stosowanie dwóch mechanizmów: dotacji inwestycyjnej i małych gran-

tów. Z uwagi na to, że ustawa o finansach publicznych nie wskazuje trybu, w jakim 

ma być przyznawana dotacja inwestycyjna, odsyłając jedynie do trybów opisanych 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zespół zdecydował, 

że można w tym zakresie zastosować tryb pozakonkursowy (małe granty). Dzięki 

temu procedura przyznawania dotacji inwestycyjnej będzie prostsza dla JST i dla 

organizacji, a na początku stosowania tego instrumentu pułap 10 tys. zł dla jedno-

razowej dotacji wydaje się bezpieczny.

Efektem wdrożeń jest opracowanie procedur stosowania poszczególnych instru-

mentów, w tym także przyznawania i rozliczania małych grantów, uwzględniających 

również możliwość przekazania organizacjom dotacji inwestycyjnych przeznaczonych 

na zakup usług/sprzętu niezbędnych do realizacji projektu, a ich zakup warunkuje 

osiągnięcie rezultatów założonych w projekcie.

Z uwagi na to, że stosowanie tych instrumentów uwzględnione zostało w rocznym 

programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, procedura małych grantów 

ma formę załącznika do programu współpracy. Program współpracy ma zostać 

przyjęty w drodze uchwały rady miasta jesienią 2015 roku.

Wdrożenie 7 – tryb małych zleceń 
w Starym Sączu 

Charakterystyka jednostki

Stary Sącz to gmina miejsko-wiejska leżąca w powiecie nowosądeckim w wojewódz-

twie małopolskim. Jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich Sądecczyzny, naj-

większą osadą i jedynym miastem na terenie gminy jest Stary Sącz. Gminę zamieszkuje 

około 24 tys. osób, z czego samo miasto obejmuje około 9 tys. mieszkańców. Jest 

to gmina znajdująca się w przeciętnej sytuacji gospodarczej (wskaźnik bezrobocia 

h

 MAŁE GRANTY

l
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rejestrowanego utrzymuje się w okolicach 10%, gmina charakteryzuje się raczej 

niskim wskaźnikiem liczby przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców). 

Zatrudnienie w gminie Stary Sącz „oferują” głównie podmioty prowadzące działal-

ność związaną z rolnictwem, sadownictwem, handlem i usługami. Rośnie znaczenie 

sektora turystycznego. Znaczącym pracodawcą są także instytucje publiczne, w tym 

urząd miejski i gminne jednostki organizacyjne. Gmina charakteryzuje się niskim 

poziomem zadłużenia. 

Gmina Stary Sącz intensywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi wyko-

rzystując szeroką gamę instrumentów obejmujących: zlecanie i powierzanie zadań 

w ramach otwartych konkursów ofert, tryb małych zleceń, poręczenia i gwarancje, 

inicjatywa lokalna. W ramach projektu wypracowane zostały dodatkowe instrumenty: 

pożyczki i dotacje inwestycyjne oraz sformalizowano i dopracowano instrument 

trybu małych zleceń. Jak twierdzi ekspert wsparcia wdrożeń w Starym Sączu:

i Z  naszych obserwacji wyłania się obraz partnerskich relacji między 

przedstawicielami administracji samorządowej a liderami NGO, wynikający 

w dużym stopniu z faktu, że w małej społeczności „wszyscy się znają”. 

Karolina Krawczyk, Ekspert wdrożeniowy MSAP

Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki) 

Stary Sącz od 2012 roku korzysta z trybu małych zleceń, który jest jednym z nie-

wielu instrumentów współpracy szczegółowo opisanych w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedstawiciele gminy uznali jednak, że 

warto jest dokonać usprawnienia procedury stosowania tego instrumentu, nadać jej 

odpowiednie ramy prawne uwzględniające konstrukcję przydatnych dokumentów  

oraz ewentualną modyfikację rozwiązań dotychczas stosowanych.

W szczególności przedstawiciele gminy zainteresowani byli stworzeniem takiej 

procedury stosowania małych zleceń, która będzie:

• przejrzysta dla wnioskujących;

• gwarantowała transparentne przeprowadzenie procesu oceny wniosków.

n
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Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Tryb małych zleceń to jeden z trzech instrumentów wybranych przez jednostkę 

do wdrożenia (obok dotacji inwestycyjnej oraz pożyczki). Dlatego też kroki wdro-

żeniowe powielały się w dużej części. W tej części przedstawiono jedynie jedną 

z możliwych ścieżek wdrożenia takiego instrumentu z udziałem konsultantów 

zewnętrznych. 

   Listopad 2014         Czerwiec 2015  h

Praca nad wdrożeniem instrumentu trwała od końca 2014 roku do lipca roku 2015. 

Proces wdrożenia wyglądał następująco:

Do 30 czerwca 2015 roku eksperci projektu sześciokrotnie odwiedzili Urząd 

Miejski w Starym Sączu:

• Pierwsze spotkanie – 25 listopada 2014 roku poświęcone było analizie potrzeb 

wdrożeniowych. Po nim pracownicy urzędu przekazali dodatkowe materiały 

przydatne do opracowania planu implementacji. 

• Drugie spotkanie, w dniu 15 grudnia 2014 roku, służyło dyskusji o pierwszej 

wersji planu implementacji mechanizmów współpracy finansowej JST z NGO. 

• Trzecie spotkanie, 10 lutego 2015 roku, odbyło się w szerszym gronie. Władze 

Starego Sącza zaprosiły przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu 

gminy, by eksperci przedstawili im projekt MWF, istotę wdrażanych instru-

mentów i uzasadnienie ich zastosowania w tej gminie. 

• Czwarte spotkanie, w dniu 20 marca 2015 roku, w którym uczestniczył także 

ekspert ds. prawnych mec. Tomasz Kucharski oraz szerokie grono po stronie 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu (m.in. z burmistrzem, sekretarzem, ze 

skarbnikiem i radcą prawnym), poświęcone było dyskusji nad zapisami właści-

wych dokumentów dotyczących pożyczek z budżetu JST dla NGO. Omówiono 

proponowane rozwiązania dotyczące trybu małych zleceń. 

• Piąte ze spotkań odbyło się 27 kwietnia 2015 roku i dotyczyło akceptacji osta-

tecznej wersji dokumentów w zakresie małych grantów. W ramach spotkania 

pojawiła się ze strony władz JST sugestia by dla małych grantów zaproponować 

załącznik z Kartą oceny oferty. Dokument został przygotowany przez ekspertów 

ds. wdrożeń we współpracy z ekspertem ds. prawnych i przekazany JST.

• Szóste spotkanie, w dniu 24 czerwca 2015 roku, dotyczyło prezentacji wy-

pracowanych w Starym Sączu dokumentów na wspólnym posiedzeniu dwóch 
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komisji Rady Miejskiej w Starym Sączu: Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-

rystyki oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej. Przedstawiono uzasadnienie 

wdrażania wskazanych instrumentów w tej jednostce, charakteryzując korzyści 

płynące z przyjęcia proponowanych dokumentów. 

• Dodatkowo przedstawiciele gminy Stary Sącz uczestniczyli dwukrotnie w warsz-

tatach wdrożeniowych, dedykowanych jednostkom biorącym udział w projekcie 

(w marcu i kwietniu 2015 roku w Krakowie). Mieli okazję zapoznać się z istotą 

i przykładami stosowania poszczególnych instrumentów, w tym trybu ma-

łych zleceń, a także podyskutować z przedstawicielami innych JST o zaletach 

wybranych rozwiązań lub problemach i dylematach pojawiających się przy 

wykorzystywaniu konkretnych mechanizmów współpracy. 

• Pod koniec czerwca 2015 roku przekazano burmistrzowi Starego Sącza wzór 

oświadczenia, wraz z załącznikiem w postaci projektów wypracowanych 

w projekcie dokumentów, z prośbą o potwierdzenie przyjęcia dokumentów 

oraz przekazania ich do dalszych prac.

Podczas wdrożenia trybu małych zleceń rozstrzygnąć należy kilka kwestii, które 

nie zostały jednoznacznie rozwiązane w zapisach ustawowych. 

• Czemu w szczególności służyć mają małe zlecenia w jednostce (wsparciu 

aktywnych NGO, ratowaniu płynności, podejmowaniu działań trudnych 

do zaplanowania z góry, finansowaniu wkładu własnego)?

• W jakim stopniu formalizować wykorzystanie trybu małych zleceń?

• Jakie kryteria oceny wniosków stosować?

Efekty wdrożeń

Bezpośrednim efektem wdrożeń stało się Zarządzenie nr 153/2105 Burmistrza 

Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzie-

lania dotacji w formie małych grantów przez gminę Stary Sącz wraz z załącznikami:

• Regulaminem udzielania dotacji w formie małych grantów przez gminę Stary 

Sącz;

• Kartą oceny oferty.
h
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Regulamin obejmuje zarówno elementy wynikające wprost z zapisów ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak i kwestie nowe, autorskie 

i specyficzne dla gminy Stary Sącz. Pośród nich warto wymienić następujące:

• Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym;

• Publikacja oferty na okres 7 dni w BIP, na terenie oraz na stronie internetowej 

urzędu;

• Przyjęto następujące kryteria formalnej oceny wniosku:

 – kryteria dopuszczalności udzielenia dotacji w trybie małego grantu, o któ-

rych mowa w art. 19a ust. 1 ustawy;

 – czy oferta została złożona na właściwym formularzu;

 – czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony;

 – czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu/umowy, Krajowego 

Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru, ewidencji lub stosow-

nego pełnomocnictwa;

 – czy przedmiot oferty realizuje cele statutowe/umowne oferenta zapisane 

w statucie lub umowie stanowiącej podstawę działalności organizacji 

pozarządowej;

 – czy przedmiot oferty jest zgodny z zakresem zadań gminy Stary Sącz;

• Przyjęto następujące kryteria merytorycznej oceny wniosku:

 – zgodność celu projektu z priorytetowymi zadaniami publicznymi gminy 

Stary Sącz, opisanymi w rocznym programie współpracy z organizacjami 

pozarządowymi;

 – zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicz-

nego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 – wysokość wkładu własnego organizacji pozarządowej (finansowego, 

rzeczowego i osobowego);

 – liczbę potencjalnych beneficjentów realizowanego zadania publicznego;

 – atrakcyjność i jakość form realizacji projektu;

 – realizację zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji po-

zarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania 

publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób roz-

liczenia otrzymanych na ten cel środków;

• W ramach kryteriów merytorycznych wniosek może uzyskać maksymalnie 

50 punktów;

• Ostateczną decyzję o zleceniu organizacji pozarządowej realizacji zadania 

podejmuje burmistrz, uwzględniając wyniki oceny formalnej i merytorycznej, 

jednocześnie nie będąc nimi związany.
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Wszystkie opisywane dokumenty oraz informacje można znaleźć na stronie BIP 

Urzędu Miejskiego w Starym Sączu: http://bip.stary.sacz.pl/pl/60044/0/zarzadze-

nie-nr-153-2015-burmistrza-starego-sacza-z-24-czerwca-2015-r-w-sprawie-przy-

jecia-regulaminu-udzielania-dotacji-w.html. 

Wdrożenie 8 – tryb małych zleceń 
w gminie Sadki

Charakterystyka jednostki

Gmina Sadki jest małą gminą wiejską głównie o charakterze rolniczym, w skład której 

wchodzi 17 wsi. Gmina liczy łącznie nieco ponad 7 tys. mieszkańców. Położona jest 

w zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie nakielskim. 

Region, do którego przynależy, nosi nazwę Krajna. Dotychczas w gminie Sadki 

realizowano tylko otwarte konkursy ofert. W ramach projektu, dzięki fachowym 

poradom doradcy i wspaniałej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, 

wdrożono tryb pozakonkursowy i inicjatywę lokalną, które cieszą się ogromnym 

powodzeniem.

Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki) 

Głównym powodem decyzji o wdrożeniu nowych instrumentów współpracy finan-

sowej była chęć ułatwienia organizacjom pozarządowym i obywatelom realizacji 

niewielkich zadań publicznych.

 MAŁE GRANTY

l

n

http://bip.stary.sacz.pl/pl/60044/0/zarzadzenie-nr-153-2015-burmistrza-starego-sacza-z-24-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udzielania-dotacji-w.html
http://bip.stary.sacz.pl/pl/60044/0/zarzadzenie-nr-153-2015-burmistrza-starego-sacza-z-24-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udzielania-dotacji-w.html
http://bip.stary.sacz.pl/pl/60044/0/zarzadzenie-nr-153-2015-burmistrza-starego-sacza-z-24-czerwca-2015-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-udzielania-dotacji-w.html
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i Wprowadzenie nowych form wsparcia to dla naszej gminy wielki krok do przodu 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalną społecznością, 

stanowiący swoiste ułatwienie i  przybliżenie kontaktów samorządu 

z mieszkańcami. Inicjatywa lokalna pobudziła aktywność mieszkańców, a także 

zwiększyła ich poczucie sprawstwa w kierunku rozwoju gminy.

Renata Smolarek, Pracownik ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi, Członek zespołu ds. wdrożeń

Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Wdrożeniem obu instrumentów współpracy w gminie Sadki zajmował się zespół 

ds. wdrażania instrumentów współpracy finansowej, który został powołany do życia 

Zarządzeniem nr 95/W/2014 Wójta Gminy Sadki z dnia 20 listopada 2014 roku 

w sprawie powołania zespołu do spraw wdrożenia instrumentów współpracy fi-

nansowej w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań 

publicznych”.

   Listopad 2014         Czerwiec 2015  h

W skład zespołu weszli: wójt gminy Sadki, skarbnik, doradca wójta, przewodnicząca 

rady gminy, pracownik urzędu gminy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”, Towarzystwa Kulturalnego Gminy Sadki, 

Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego, Stowarzyszenia Kół Go-

spodyń Wiejskich Gminy Sadki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkach. Zespół 

pracował przy bieżącym wsparciu doradcy Pawła Szczyrskiego.

Spotkania robocze zespołu odbyły się jeszcze w 2014 roku – w listopadzie i w grudniu. 

Omówiono w ich trakcie założenia projektu, wdrażane mechanizmy oraz dyskuto-

wano jak te kwestie mają zostać uregulowane w gminie. Przygotowano również 

projekty dokumentów, będących podstawą wdrożenia instrumentów współpracy 

finansowej. Kolejne spotkania zespołu miały miejsce już w 2015 roku (w lutym 

i marcu), omówiono w ich trakcie dotychczasowe efekty prac, poprawiono przygo-
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towane dokumenty oraz uzyskano aprobatę zespołu co do dalszego procedowania 

projektów. W trakcie realizacji projektu odbyły się także dwa spotkania konsulta-

cyjne z organizacjami pozarządowymi: na początku i pod koniec realizacji wdrożeń. 

W dniu 6 maja 2015 roku wójt wydał zarządzenie dotyczące stosowania trybu 

pozakonkursowego, tak zwanych „małych grantów”. 

Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej to dość prosty proces, ale wy-

magający zaangażowania obu stron – publicznej i społecznej, decyzji po stronie 

samorządu dot. wyasygnowania wyższych kwot na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi tak, aby wprowadzanie nowych narzędzi nie wiązało się z okra-

janiem wcześniej istniejącego. W przypadku obu mechanizmów wdrażanych 

w Sadkach bardzo ważna jest transparentność działań samorządu zarówno w fazie 

tworzenia zasad jak i później tzn. w trakcie uruchamiania procedur (począwszy 

od podania wyodrębnionej kwoty na tryb pozakonkursowy i inicjatywę lokalną 

w rocznym programie współpracy a następnie podawanie do publicznej wiado-

mości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na www gminy. Ponadto warto 

polecić korzystanie z gotowych, sprawdzonych wzorców, które można dostosować 

do lokalnych oczekiwań. W szczególności dotyczy to trybu inicjatywy lokalnej, 

która jest narzędziem bardzo oszczędnie opisanym w ustawie, co spowodowało, 

że wiele uchwał przygotowanych na poziomie lokalnym zostało uchylonych 

z powodu nieprawidłowości przy ich formułowaniu.

Efekty wdrożeń

Bezpośrednim efektem wdrożenia jest Zarządzenie nr 49/W/2015 Wójta Gminy 

Sadki z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury zlecania zadań pu-

blicznych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielania 

dotacji, realizacji zadań publicznych oraz ich rozliczania. W budżecie gminy wy-

dzielono również kwotę 11 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań w trybie 

pozakonkursowym. Wykonanie zarządzenia powierzone zostało pracownikowi 

urzędu gminy odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

a nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje sekretarz gminy Sadki.

Specyfiką rozwiązania przyjętego w Sadkach jest to, że stosowanie małych gran-

tów nie zostało uregulowane odrębnym dokumentem, ale włączone w ogólną 

h
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procedurę zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Dzięki temu 

rozwiązania dotyczące małych grantów są spójne z innymi trybami zlecania zadań. 

Procedura określa, że oferta złożona w trybie pozakonkursowym musi spełniać 

wymogi ustawowe, w tym m.in. musi zostać złożona na formularzu, którego wzór 

określił Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wspomniany wzór ma charakter 

uniwersalny, to znaczy ma zastosowanie niezależnie od trybu w jakim zlecane jest 

zadanie. W przypadku trybu pozakonkursowego dość często chodzi o niewielkie 

pod względem rzeczowym i finansowym zadania, dla których wzór oferty jest zbyt 

rozbudowany. Problem ten zostanie rozwiązany w przyszłości, gdyż dzięki nowelizacji 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 5 sierpnia 2015 roku 

Minister Pracy i Polityki Społecznej dostanie upoważnienie do opracowania wzoru 

uproszczonej oferty składanej w trybie pozakonkursowym. Na razie jednak należy 

stosować obecny, jednolity wzór oferty, dlatego w Sadkach przewidziano, że jeżeli 

w złożonej w trybie pozakonkursowym ofercie są jakieś braki formalne, to nie 

zostaje ona odrzucona, ale pracownik urzędu gminy zwraca się do organizacji 

o niezwłoczne ich uzupełnienie.

Wdrożenie 9 – pożyczki w Dobrej

Charakterystyka jednostki

Dobra to gmina wiejska leżąca w północno-zachodniej części powiatu limanowskiego, 

w województwie małopolskim. Jest to jednostka o wysokim poziomie atrakcyjności 

turystycznej, na którą wpływają różnorodne walory przyrodniczo-krajobrazowe – 

urozmaicona rzeźba terenu, lasy, rzeki i potoki. Gmina znajduje się w przeciętnej 

sytuacji gospodarczej (typowy dla gmin tego terenu wskaźnik bezrobocia rejestro-

wanego, niewyróżniająca się liczba i struktura gałęziowa lokalnych przedsiębiorstw). 

Gminę Dobra charakteryzuje przeciętny wskaźnik zadłużenia w skali kraju, które 

kształtuje się na poziomie 35% względem całości dochodów jednostki.

Jest to jednostka niewielka (9 796 mieszkańców na koniec 2013 roku) o niewielkiej 

skali aktywności organizacji pozarządowych. Z danych BDL wynika, że na terenie 

POŻYCZKI

l



43

P
R

Z
E

G
L

Ą
D

 W
D

R
O

Ż
E

Ń
 W

 P
R

O
JE

K
C

IE

gminy w 2013 roku działało 16 stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 4 spół-

dzielnie. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się z wykorzystaniem 

instrumentów powierzania i wspierania realizacji zadań oraz trybu małych zleceń, 

pożyczek i inicjatywy lokalnej. Trzy ostatnie instrumenty rozwijane były z wykorzy-

staniem zasobów projektowych. 

i Intensywność współpracy między JST a  lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi jest zróżnicowana. Niektóre z  organizacji aktywnie 

i konsekwentnie współpracują z gminą. Większość jednak nie wykazuje 

zainteresowania systematyczną współpracą.

dr Michał Kudłacz, Ekspert wdrożeniowy MSAP

Z drugiej strony władze gminy doceniają rolę partnerów społecznych. W strategii 

rozwoju gminy jako jeden z celów strategicznych wskazano: „Aktywna, zintegrowa-

na społeczność lokalna”, dla którego sformułowano cel operacyjny – „Zwiększona 

aktywność organizacji pozarządowych”.

Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki)  

Gmina Dobra już wcześniej stosowała instrument pożyczki, któremu jednak bra-

kowało formalizacji. Bez wątpienia dostrzegana jest potrzeba stosowania tego 

instrumentu, który wykorzystywany jest do wsparcia organizacji potrzebujących 

sfinansowania bieżących wydatków w różnorodnych projektach, a szczególnie 

tych oczekujących na refundację działań finansowanych z innych źródeł (eliminację 

problemów płynnościowych). Jak twierdzą przedstawiciele gminy:

i Pożyczki wydają się być ciekawym rozwiązaniem ze względu na sytuację 

finansową niektórych organizacji. Większość z  nich to  małe lokalne 

stowarzyszenia, których działalność opiera się głównie na tym co uzyskają 

z budżetu gminy, a cała gospodarka finansowa prowadzona jest społecznie 

przez jednego z członków zarządu.

Benedykt Węgrzyn, Wójt Gminy Dobra

n
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Pożyczki stanowiły jeden z trzech instrumentów wybranych przez jednostkę 

do wdrożenia (obok trybu małych zleceń i inicjatywy lokalnej). Dlatego też kroki 

wdrożeniowe powielały się dla nich w dużej części. W tej części przedstawiono 

jedynie jedną z możliwych ścieżek wdrożenia takiego instrumentu z udziałem 

konsultantów zewnętrznych. 

   Luty 2014         Czerwiec 2015  h

Podczas wdrożeń eksperci projektu trzykrotnie odwiedzili Urząd Gminy w Dobrej:

• Pierwsze spotkanie – 9 marca 2015 roku – poświęcone było analizie potrzeb 

wdrożeniowych, ustaleniu rzeczywistych przesłanek wdrażania nowych me-

chanizmów współpracy, ocenie dotychczasowej współpracy z III sektorem, 

poprzedzonej przeglądem i oceną materiałów źródłowych przekazanych 

przez pracowników urzędu gminy (programy współpracy, sprawozdania z ich 

realizacji i dane z Monitoringu…).

• Drugie spotkanie, 27 kwietnia 2015 roku, odbyło się w szerszym gronie, z udzia-

łem pani sekretarz i pani skarbnik. Ekspert ds. prawnych zaprezentował prze-

kazane wcześniej projekty dokumentów dotyczących inicjatywy lokalnej, 

pożyczek i trybu małych zleceń. Podjęto dyskusję uszczegóławiającą zapisy 

prezentowanych dokumentów.

• Trzecie spotkanie – 22 czerwca 2015 roku dotyczyło prezentacji wypracowanych 

w gminie Dobra dokumentów na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy 

w Dobrej. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania wskazanych instrumentów 

w tej jednostce, charakteryzując korzyści płynące z przyjęcia proponowanych 

dokumentów. Jeden z ekspertów wdrożeniowych odpowiadał na liczne pyta-

nia dotyczące szczegółów prezentowanych projektów. Radni głosowali nad 

dokumentami prawnymi przygotowanymi w ramach projektu. 

• Dodatkowo przedstawiciele gminy Dobra uczestniczyli dwukrotnie w warsz-

tatach wdrożeniowych w Krakowie, dedykowanych jednostkom biorącym 

udział w projekcie. Mieli okazję zapoznać się z istotą i przykładami stosowania 

pożyczek, a także podyskutować z przedstawicielami innych JST o zaletach 

wybranych rozwiązań lub problemach i dylematach pojawiających się przy 

wykorzystywaniu konkretnych mechanizmów współpracy. 

• Kluczową rolę we współpracy z gminą Dobra odegrał ekspert ds. prawnych. 

Przygotowując podstawowe wersje dokumentów a następnie prezentując punkt 

po punkcie proponowane zarządzenia i regulaminy, konsumujące określone 
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przez władze gminy Dobra warunki brzegowe, na bieżąco odnosił się do pytań 

i komentarzy przedstawicieli tej JST. 

• Zarówno ekspert ds. prawnych jak i ekspert ds. finansowych służyli radą w trak-

cie konsultacji indywidualnych dla przedstawicieli JST i NGO podczas warsz-

tatów wdrożeniowych w marcu i kwietniu 2015 roku. 

Podczas wdrożenia instrumentu pożyczek rozstrzygnąć należy kilka kwestii, które 

nie zostały jednoznacznie rozwiązane w zapisach ustawowych. 

• Czemu w szczególności służyć mają pożyczki w jednostce (wsparciu płynności, 

umożliwieniu pokrycia wkładów własnych, innym celom)?

• Jakie zabezpieczenia interesu finansowego gminy i jakie oprocentowanie 

zastosować?

• Czy dopuszczalne jest udzielanie pożyczek na okres wykraczający poza rok 

budżetowy?

Efekty wdrożeń

Bezpośrednim efektem wdrożenia instrumentu pożyczki jest Zarządzenie Wójta 

Gminy Dobra nr 0050.1.3.16.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie Re-

gulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez gminę Dobra 

wraz z załącznikami: 

• Regulaminem udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez gminę 

Dobra;

• formularzem wniosku o dzielenie pożyczki;

• wzorem umowy pożyczki;

• propozycją szablonu deklaracji wekslowej i weksla. 

Przyjęto następujące zasady stosowania instrumentu pożyczki z budżetu JST:

• Instrument zastosowano w charakterze „pomostowym”, tj. polegającym na udzie-

leniu pożyczek przez JST dla organizacji, które pozyskały zewnętrzne wsparcie 

finansowe, wypłacane na zasadzie refundacji, a realizujące zadania mieszczące 

się w sferze zadań publicznych gminy Dobra;

• Środki z pożyczki z JST mają ułatwić utrzymanie płynności finansowej NGO 

w trakcie realizacji projektów finansowanych z dotacji/grantów zewnętrznych;

h
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• Wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w terminie poprzedzającym 

realizację projektu, którego koszty zostaną pokryte z kwoty pożyczki;

• Pożyczka udzielana jest maksymalnie do końca danego roku budżetowego;

• Zdecydowano się na zastosowanie instytucji weksla wobec osób fizycznych re-

prezentujących organizacje pozarządowe, aby zabezpieczyć interes samorządu. 

• Organizacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z formy wykorzystania pożyczki.

• Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie zarządzenia wynosi 0%. 

Wdrożenie 10 – pożyczki w Iławie

Charakterystyka jednostki

Iława leży na Pojezierzu Iławskim, na terenie Zielonych Płuc Polski, na krańcu naj-

dłuższego jeziora w Polsce – Jezioraka, w województwie warmińsko-mazurskim. 

To niezwykle atrakcyjne miejsce dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek, 

liczne szlaki turystyczne prowadzą do wielu interesujących miejsc dostępnych 

o każdej porze roku. Gminę miejską Iława zamieszkuje około 32 tys. osób.

Do tej pory współpraca gminy miejskiej Iława z organizacjami pozarządowymi 

polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych (głównie dotacje w trybie otwar-

tych konkursów ofert). Miasto Iława prowadzi również współpracę pozafinansową, 

np. w formie obsługi technicznej imprez, bezpłatnego użyczania sprzętu i lokali 

oraz informowania o zadaniach publicznych, konkursach, ważnych wydarzeniach 

w obszarze działań trzeciego sektora. Miasto wspiera od 2004 roku finansowo 

i pozafinansowo Centrum Organizacji Pozarządowych. W roku 2014 w mieście 

Iława zarejestrowanych było 120 organizacji pozarządowych.

W ramach projektu w Iławie wdrożono budżet obywatelski, inicjatywę lokalną, 

pożyczki dla organizacji oraz regranting.

POŻYCZKI

l
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Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki) 

Głównym powodem decyzji o wdrożeniu nowych instrumentów współpracy finan-

sowej była chęć ułatwienia organizacjom pozarządowym i obywatelom realizacji 

zadań publicznych oraz poszerzenie oferty wsparcia tak, aby dostosować ją do zróż-

nicowanych potrzeb i możliwości organizacji pozarządowych.

i Praca nad wdrożeniem mechanizmów współpracy była tego warta. Powstały 

nowe możliwości wspierania organizacji pozarządowych i przede wszystkim 

obywateli. Daje to możliwość większego udziału mieszkańców gminy w jej 

rozwoju i nakierowaniu na rozwój społeczny oraz budowę dobra wspólnego. 

Wojciech Jankowski, Członek zespołu ds. wdrożeń, Przewodniczący 

Rady Organizacji Powiatu Iławskiego, Członek Stowarzyszenia Przystań

Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Zgodnie z metodą partycypacyjną FRDL wdrożeniem wszystkich instrumentów 

współpracy w Iławie zajmował się zespół roboczy powołany zarządzeniem burmistrza 

miasta Iławy nr 0050-8 z dnia 21 stycznia 2015 roku. W skład zespołu weszli: zastęp-

ca burmistrza Iławy, skarbnik, kierownik Wydziału Bieżącego Utrzymania Miasta, 

kierownik Wydziału Planowania, Inwestycji i Monitoringu, dwóch przedstawicieli 

Rady Miejskiej w Iławie oraz przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Iławskiego. Zespół miał wsparcie doradcze dr Elżbiety Singer.

   Grudzień 2014         Czerwiec 2015  h

Zespół pracował jednocześnie nad wszystkimi instrumentami. Harmonogram jego 

pracy wyglądał następująco:

• styczeń-marzec 2015 roku – opracowanie i zatwierdzenie indywidualnego 

harmonogramu wdrożeń, opracowanie projektów procedur;

• marzec 2015 roku – I spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi;

• kwiecień 2015 roku – rozpatrzenie uwag organizacji ze spotkania, prace nad 

zmianą procedur;

• maj 2015 roku – II spotkanie konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi;

n
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dłuższego jeziora w Polsce – Jezioraka, w województwie warmińsko-mazurskim. 
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liczne szlaki turystyczne prowadzą do wielu interesujących miejsc dostępnych 
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np. w formie obsługi technicznej imprez, bezpłatnego użyczania sprzętu i lokali 

oraz informowania o zadaniach publicznych, konkursach, ważnych wydarzeniach 

w obszarze działań trzeciego sektora. Miasto wspiera od 2004 roku finansowo 

i pozafinansowo Centrum Organizacji Pozarządowych. W roku 2014 w mieście 

Iława zarejestrowanych było 120 organizacji pozarządowych.
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POŻYCZKI

l
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• maj 2015 roku – rozpatrzenie uwag organizacji ze spotkania, prace nad zmianą 

procedur;

• czerwiec 2015 roku – ustalenie z radcą prawnym urzędu ostatecznego kształtu 

projektów uchwał;

• czerwiec 2015 roku – III spotkanie konsultacyjno-informacyjne z radnymi 

i przedstawicielami organizacjami pozarządowymi NGO dotyczące projektów 

wszystkich opracowanych procedur;

• czerwiec 2015 roku – podjęcie uchwał i zarządzeń przyjmujących procedury 

stosowania wszystkich czterech instrumentów współpracy.

Podczas pracy nad procedurami mechanizmów współpracy i w celu ich wdrażania 

ważna jest przede wszystkim organizacja spotkań, aby zebrać pomysły i opinie. 

Ważna też jest współpraca z prawnikiem reprezentującym daną gminę. Zakresy 

zadań realizowanych w poszczególnych mechanizmach powinny wynikać z kon-

sultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi, w przypadku miasta 

Iławy konsultacje odbywały się poprzez 3 spotkania w projekcie, ale też osobiste 

spotkania i rozmowy radnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji 

podczas innych organizowanych dla tej grupy spotkań.

Udział w zespole ds. wdrożeń przedstawicieli zarówno urzędu jak i rady oraz organi-

zacji społecznych sprzyja lepszej komunikacji i wypracowaniu ciekawych rozwiązań.

Oprócz włączenia odpowiednich osób do prac zespołu, konieczne jest zwiększenie 

ich wiedzy na temat potrzeb lokalnej społeczności w tym organizacji pozarządo-

wych, można to zrealizować przez liczne spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych.



49

P
R

Z
E

G
L

Ą
D

 W
D

R
O

Ż
E

Ń
 W

 P
R

O
JE

K
C

IE

Efekty wdrożeń

Bezpośrednim efektem wdrożeń w zakresie pożyczek jest projekt zarządzenia 

burmistrza miasta Iława w sprawie zasad udzielania pożyczek organizacjom po-

zarządowym oraz wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie działającym na terenie miasta Iławy. Zarządzenie 

w formie załączników obejmuje:

• regulamin udzielania pożyczek przez burmistrza miasta Iławy organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na terenie miasta Iławy;

• wzór wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu gminy miejskiej Iława;

• wzór umowy pożyczki;

• wzór oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem 

składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

• wzór weksla;

• wzór deklaracji wekslowej.

Pożyczki jako forma współpracy, podobnie jak pozostałe mechanizmy, zostały 

wpisane do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 

2016, a środki na pożyczki zostały zaplanowane w projekcie budżetu miasta Iława 

na 2016 rok. Zarządzenie burmistrza w sprawie pożyczek zostanie wydane po 

uchwaleniu budżetu przez radę miasta, w którym uwzględnione zostaną środki 

przeznaczone na ten cel.

Choć pożyczki mogą zostać udzielone organizacjom pozarządowym na różne dzia-

łania w sferze pożytku publicznego służące mieszkańcom Iławy, to w szczególności 

chodzi o realizację zadań publicznych współfinansowanych ze środków Unii Euro-

pejskiej lub innych środków pomocowych. Praktyka pokazuje, że tego typu pożyczki 

„pomostowe”, a więc umożliwiające organizacjom realizowanie działań w sytuacji, 

w której nie dysponują jeszcze pozyskanymi środkami zewnętrznymi, są najbardziej 

poszukiwane przez organizacje pozarządowe.

Samorządy stosują różne zasady dotyczące oprocentowania pożyczek. Miasto Iława 

zdecydowało, że pożyczki są nieoprocentowane, ale za to muszą zostać spłacone, 

czyli nie mogą podlegać umorzeniu.

h
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Wdrożenie 11 – budżet obywatelski 
w Rajczy

Charakterystyka jednostki 

Rajcza to niewielka gmina wiejska (ok. 9 tys. mieszkańców) położona w południowej 

części województwa śląskiego, w powiecie żywieckim, nad rzeką Solą w Beskidzie 

Żywieckim. Gospodarczo gmina ma charakter turystyczno-rolniczy. Na terenie 

jednostki dominują małe i średnie firmy rodzinne ukierunkowane na działalność 

handlowo-usługową, w dużej części na obsługę ruchu turystycznego. Jest to jed-

nostka znajdująca się w stosunkowo dobrej, jak na tą kategorię jednostek, sytuacji 

gospodarczej. Bezrobocie rejestrowane oscyluje w granicach 10%. Poziom zadłużenia 

gminy jest przeciętny i sięga około 35% dochodów.

Zdaniem przedstawicieli JST współpraca z podmiotami trzeciego sektora układa 

się przeciętnie – dobrze na poziomie realizacji zadań, a gorzej na etapie konsultacji 

nowych rozwiązań, pomimo że w jednostce od 2012 roku funkcjonuje gminna rada 

pożytku publicznego. Oprócz powierzania i wspierania zadań gmina wykorzystuje 

mechanizm małych grantów oraz fundusz sołecki traktowany słusznie jako od-

miana budżetu obywatelskiego. W ramach projektu MWF wdrożono dodatkowo 

rozszerzony instrument budżetu obywatelskiego, inicjatywę lokalną oraz pożyczki.

Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki) 

Mieszkańcy i władze gminy wysoko oceniają użyteczność funduszu sołeckiego 

i dlatego chcą rozwinąć ten instrument partycypacyjny, poszerzając wielkość środ-

ków i decydując się na wypracowanie wspólnie z mieszkańcami zasad stosowania 

budżetu obywatelskiego:

BUDŻET 
OBYWATELSKI

l

n
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i Rozwój współpracy UG z  mieszkańcami jest ukierunkowany w  stronę 

pobudzenia aktywności społecznej również tej części mieszkańców, którzy 

nie są zrzeszeni w organizacjach. Budżet obywatelski wpisuje się w szerszą 

strategię UG dotyczącą szeroko pojętej partycypacji społecznej. Planowane 

jest utworzenie Rady Młodych i właśnie budżet obywatelski byłby narzędziem 

do animacji m.in. młodszych mieszkańców gminy.

Szymon Waluś, Pracownik odpowiedzialny za współpracę z NGO

Niezależnie – jako instrument wspierania oddolnej aktywności obywatelskiej – 

wdrożona została inicjatywa lokalna. 

Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Budżet obywatelski stanowił jeden z trzech instrumentów wybranych przez jednostkę 

do wdrożenia (obok pożyczek i inicjatywy lokalnej). Dlatego też kroki wdrożeniowe 

w powielały się w dużej części. W tej części przedstawiono jedynie jedną z możliwych 

ścieżek wdrożenia takiego instrumentu z udziałem konsultantów zewnętrznych.

   Listopad 2014         Czerwiec 2015  h

Spotkania przeprowadzone z udziałem ekspertów, przedstawicieli zespołu zada-

niowego oraz środowiska organizacji pozarządowych dotyczyły następujących 

zagadnień:

• Pierwsze spotkanie w UG w Rajczy w dniu 19 grudnia 2014 roku poświę-

cone było m.in. wyjaśnieniu terminu wdrożenia mechanizmów współpracy 

oraz uzgodnieniom treści „Planu implementacji” oraz wskazaniu korzyści 

z udziału w projekcie (element edukacyjny i integracyjny, budowa współpracy 

i dobrych relacji na linii samorząd – NGO);

• Spotkanie w dniu 26 lutego 2015 roku – uzgodnienia dotyczące powołania 

zespołów roboczych, zbieranie i opracowywanie materiałów operacyjnych;

• Spotkanie w dniu 27 marca 2015 roku – w tym dniu odbyła się wizyta eksper-

ta z zespołu wdrożeniowego na sesji rady gminy Rajcza, gdzie zaznajomiono 

radnych z założeniami projektu oraz przekonywano o celowości rozszerzenia 

współpracy samorządu z trzecim sektorem w gminie;
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• Spotkanie w dniu 16 kwietnia 2015 roku – warsztat nt. współpracy JST z NGO, 

promocja wybranych instrumentów współpracy, omówienie dobrych praktyk 

w zakresie stosowania budżetu partycypacyjnego;

• Spotkanie w dniu 7 maja 2015 roku (warsztat) – praca nad propozycjami do-

kumentów regulujących funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego. Udział 

w warsztacie eksperta prawnego, który na bieżąco wyjaśniał skutki prawne 

przyjmowanych rozwiązań oraz ustosunkowywał się do propozycji padających 

ze strony uczestników warsztatu;

• Spotkanie w dniu 20 maja 2015 roku – podczas spotkania jeden z ekspertów 

przekazał bliskie wersjom finalnym wzory dokumentów wdrożeniowych doty-

czących mechanizmów wybranych przez gminę, a popołudniu tego samego dnia 

drugi z ekspertów 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 roku – praca z zespołem zadaniowym nad 

zapisami rozwiązań w aktach prawnych, regulujących wdrożenie i stosowanie 

mechanizmu budżetu partycypacyjnego, omówienie potencjalnych metod 

promocji;

• Spotkanie w dniu 25 czerwca 2015 roku – 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 współ-

pracy między władzami gminy a trzecim sektorem;

• Dodatkowo przedstawiciele gminy uczestniczyli dwukrotnie w warsztatach 

wdrożeniowych w Krakowie dedykowanych jednostkom biorącym udział 

w projekcie. Mieli okazję zapoznać się z istotą i przykładami stosowania bu-

dżetu obywatelskiego, a także podyskutować z przedstawicielami innych JST 

o zaletach wybranych rozwiązań lub problemach i dylematach pojawiających 

się przy wykorzystywaniu wszystkich instrumentów współpracy ze społe-

czeństwem obywatelskim.
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Podczas wdrożenia budżetu obywatelskiego rozstrzygnąć należy kilka kwestii, które 

determinują zasady zastosowania tego rozwiązania w konkretnej jednostce, m.in.:

• Jak dużą pulę środków przeznaczyć na jego realizację?

• Jak podzielić środki między jednostki pomocnicze samorządu?

• Jakie zadania JST objąć konsultacjami w ramach budżetu?

• Jakie zasady zgłaszania wniosków określić?

• Jakie kryteria wyboru wniosków poddawanych pod głosowanie przyjąć?

• Jakie zasady głosowania nad zgłoszonymi propozycjami zarysować?

Efekty wdrożeń

Bezpośrednim efektem wdrożenia instrumentu budżetu obywatelskiego jest 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 załącznikami: 

• Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatel-

skiego gminy Rajcza;

• Wzorem wniosku o ujęcie zadania w budżecie obywatelskim gminy Rajcza.

Przyjęte przez gminę zasady budżetu obywatelskiego objęły w szczególności:

• zmienną wielkość środków przeznaczonych pod konsultacje w ramach budżetu 

obywatelskiego ustalaną corocznie przez radę gminy w uchwale budżetowej;

• obszar gminy podzielono na 6 okręgów odpowiadających wydzielonym jed-

nostkom pomocniczym – sołectwom;

• harmonogram konsultacji społecznych pozostawiono do ustalenia wójtowi 

w odpowiednim zarządzeniu;

• uznano, że propozycje zadania może zgłosić każdy mieszkaniec gminy, który 

ukończył 16 lat;

• zadania te muszą być możliwe do realizacji w trakcie 1 roku budżetowego 

i obejmować w szczególności: 

 – budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury gminnej;

 – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sporto-

wym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców:

h
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• wnioski analizowane były przez specjalnie powołany zespół, w którym zasiadali 

przedstawiciele wójta, rady gminy oraz organizacji pozarządowych działających 

na terenie gminy Rajcza;

• negatywnie zweryfikowane wnioski postanowiono podawać do publicznej 

wiadomości wraz z uzasadnieniem;

• ustalono, że głosowanie nad przyjętymi po wstępnej weryfikacji wnioskami 

odbywać się będzie podczas sołeckich zebrań mieszkańców. 

Wdrożenie 12 – budżet obywatelski 
w Szemudzie 

Charakterystyka jednostki

Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa pomorskiego, w po-

wiecie wejherowskim. Zajmuje powierzchnię 175,86 km², składa się z 22 sołectw. 

Siedzibą władz samorządowych jest Szemud. Liczba mieszkańców wynosi ok. 16 tys. 

osób. Gmina Szemud stawia na dynamiczny rozwój. Priorytety to rozwój dróg, 

komunikacja i infrastruktura techniczna. Gmina jest pełna pomysłów i otwarta 

na współpracę.

Gmina Szemud do tej pory we współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi 

stosowała formę powierzania i wsparcia realizacji zadań publicznych w trybie otwar-

tych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym („małe granty”). W ramach 

projektu wdrożono inicjatywę lokalną oraz budżet partycypacyjny (obywatelski).

BUDŻET 
OBYWATELSKI

l
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Przyczyny zainteresowania instrumentem (przesłanki) 

Powodem wdrożenia inicjatywy lokalnej i budżetu obywatelskiego była chęć więk-

szej aktywizacji mieszkańców gminy i włączenia ich w działania służące rozwojowi 

społeczności lokalnej.

i Jeżeli jest wola organu wykonawczego i przychylność organu stanowiącego, 

to każdą przeszkodę, jaka by ona nie była, można pokonać. Wystarczy być 

otwartym na nowości i nie bać się zmian.

Teresa Pustelnik, Skarbnik Gminy Szemud, Członek zespołu ds. wdrożeń

Procedura wdrożeń (kroki wdrożeniowe)

Zgodnie z metodą partycypacyjną FRDL, wdrożeniem obu instrumentów współpracy 

w gminie Szemud zajmował się zespół powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud 

nr 773/III/2014 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu 

ds. wdrożeń instrumentów współpracy finansowej.

   Październik 2014         Czerwiec 2015  h

W skład zespołu weszli: zastępca wójta, skarbnik, doradca wójta, kierownik Referatu 

Oświaty, Kultury i Zdrowia, kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji 

oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dodatkowo w pracach ze-

społu brał udział przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy. 

Zespół był wspierany przez doradcę FRDL dr Elżbietę Singer.

Głównie działania w ramach wdrożeń (dotyczące wszystkich opracowywanych 

instrumentów):

• przyjęcie indywidualnego harmonogramu wdrożeń;

• przygotowanie propozycji procedur wdrożeniowych;

• promocja procesu wśród mieszkańców gminy i organizacji;

• przygotowanie projektów procedur wdrażanych instrumentów;

n
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• skonsultowanie projektów procedur poprzez organizację dwóch spotkań 

(11 maja i 1 czerwca 2015 roku) z organizacjami pozarządowymi działającymi 

na terenie gminy.

W zakresie budżetu obywatelskiego finałem prac było przyjęcie przez radę gminy 

odpowiedniej uchwały dotyczącej stosowania budżetu obywatelskiego.

Metoda partycypacyjna ma ogromne zalety, ale także rodzi pewne wyzwania. 

Na przykład opracowywanie treści procedury przez cały zespół od podstaw może 

rodzić duże różnice zdań pomiędzy członkami zespołu, gdyż każdy, opierając się 

na procedurach innych samorządów, ma swoje propozycje, w oparciu o które trudno 

opracować spójny dokument. Dlatego warto, aby zespół obradował nad wstępną 

propozycją rozwiązań, co bardzo przyspiesza i ułatwia dalsze procedowanie. 

Zespół wdrożeniowy nie powinien być także zbyt liczny gdyż wówczas trudno 

jest organizować częstsze spotkania robocze. W pracach zespołu konieczny jest 

udział wójta lub zastępcy, skarbnika gminy lub wyznaczonej przez niego osoby, 

przedstawiciela rady gminy i organizacji społecznych.

Efekty wdrożeń

Bezpośrednim efektem jest przyjęcie przez Radę Gminy Szemud Uchwały 

nr IX/88/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016 oraz Zarządzenie 

nr 183/2015 Wójta Gminy Szemud z dnia 15 września 2015 roku w sprawie wy-

znaczenia punktu do głosowania dla przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami gminy Szemud dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016.

Projekty do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy oraz – co nie jest 

częstym rozwiązaniem – także organizacje pozarządowe działające na terenie 

gminy. Warunkiem jest uzyskanie poparcia dla projektu co najmniej 15 mieszkańców 

gminy. Projekty są weryfikowane pod względem ich wykonalności przez specjalny 

zespół powołany przez wójta. Mieszkańcy głosują na zweryfikowane projekty wy-

łącznie przy użyciu papierowych kart do głosowania, które można pobrać w urzędzie 

gminy i wrzucać do specjalnej urny. Każdy mieszkaniec musi głosować osobiście 

i tylko jeden raz, oddając głos wyłącznie na jeden projekt.

h
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Zaplanowano, że w sierpniu 2015 roku będzie można zgłaszać propozycje projektów, 

do połowy września nastąpi ich weryfikacja formalna, w drugiej połowie września 

zostanie upubliczniona lista projektów, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji 

formalnej, w pierwszej połowie października mieszkańcy będą mogli oddawać na nie 

swoje głosy, a wyniki głosowania podane zostaną do wiadomości do końca paździer-

nika. Projekty będą realizowane w 2016 roku. Kwota przewidziana na realizację 

zadań w ramach budżetu obywatelskiego to 100 tys. zł, przy czym koszt realizacji 

jednego projektu nie może być wyższy niż 50 tys. zł.

Ważne jest także, że opracowane zostały wzory formularza zgłoszenia zadania 

do budżetu obywatelskiego oraz karty do głosowania. Stanowią one załącznik 

uchwały rady gminy, podobnie jak zasady i harmonogram konsultacji. 
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Często zadawane pytania 
i odpowiedzi (FAQ)

Podczas wdrożeń, a w szczególności przy okazji warsztatów wdrożeniowych, eks-

perci usłyszeli wiele pytań dotyczących poszczególnych instrumentów oraz kwestii 

bardziej ogólnych, które wymagały wielokrotnie zniuansowanej interpretacji. Po-

niżej prezentujemy najczęściej pojawiające się wątpliwości wraz z komentarzem 

ekspertów projektowych:

Pyt. 1: Prośba o doprecyzowanie zasad liczenia 20% kwoty wydawanej na współ-

pracę z NGO w kontekście trybu małych zleceń. Czy środki z ustawy o sporcie, 

o instytucjach kultury, problemach alkoholowych wydawane na współpracę z NGO 

też wliczają się do tej wartości?

Odp. 1: Zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie wysokość środków przyznanych w trybie małych zleceń „nie może przekroczyć 

20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.”. Literalna in-

terpretacja tego zapisu pozwala na wliczanie do podstawy środków przekazywanych 

w innym trybie niż u.d.p.p.w. Taką interpretację przyjęliśmy też w projekcie. 

Pyt. 2: Pożyczki a procedura ich umorzeń. Czy wymagana jest uchwała rady gminy 

ws. kryteriów ewentualnego umarzania?

Odp. 2: Art. 59 ustawy o finansach publicznych wyraża zasadę samodzielności jedno-

stek samorządu terytorialnego w decydowaniu o dochodach własnych tych jednostek. 

Nakłada on jednak na radę gminy, radę powiatu i sejmik wojewódzki obowiązek 

podjęcia uchwały określającej postępowanie w sprawach wymienionych w art. 59. 

Uchwała stanowi podstawę prawną decyzji administracyjnych dotyczących uma-

rzania lub rozkładania na raty należności z określeniem ich wysokości, skierowanych 

do indywidualnych dłużników (wyrok WSA w Rzeszowie z 30 maja 2007 r., II SA/Rz 

157/07, LexPolonica nr 2124795, OSS 2008, nr 1, poz. 4).

Samorząd musi jednak postępować w taki sposób aby nie naruszyć dyscypliny finansów 

publicznych, tj. tak by prawdopodobieństwo niespłacenia pożyczki było minimalne 

– przerzucając dużą część ryzyka na dłużnika oraz jego członków. 
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Pyt. 3: Czy można złożyć wniosek w trybie inicjatywy lokalnej, jeśli nie ma szablo-

nu wniosku? Czy można złożyć wniosek, jeśli nie ma uchwały rady ws. kryteriów 

wyboru? Zatem czy można stosować ten instrument bez jego nazwania np. w pro-

gramie współpracy z NGO?

Odp. 3: W sytuacji gdy do JST spłynie wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, jest 

ona zobowiązana do przyjęcia uchwały precyzującej tryb realizacji inicjatywy lokalnej 

oraz kryteria oceny wniosków. 

Pyt. 4: Czy gmina wiejska może stosować jednocześnie instrument funduszu 

sołeckiego oraz budżet obywatelski?

Odp. 4: Nic nie stoi na przeszkodzie.

Pyt. 5: Czy JST może przekazywać wykonawcom inicjatywy lokalnej środki finan-

sowe na zakup materiałów?

Odp. 5: Nie. W takiej sytuacji samorząd samodzielnie musi zakupić odpowiednie 

materiały.

Pyt. 6: Kto odpowiada przed JST za jakość działań realizatorów zadania podjętych 

w konsekwencji konkursu regrantingowego?

Odp. 6: Za wszystkie działania odpowiada organizacja pozarządowa będąca opera-

torem konkursu regrantingowego. Zgodnie z ostatnią nowelizacją u.d.p.p.w. regulamin 

konkursu musi być uzgadniany przez operatora z JST już na etapie składania oferty 

na realizację zadania publicznego z wykorzystaniem regrantingu.

Pyt. 7: Kiedy samorząd może przyznać dotację inwestycyjną?

Odp. 7: Tylko kiedy służy ona bez wątpienia realizacji zadań publicznych określonych 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotację przekazać 

można jedynie podmiotowi nie należącemu do sektora finansów publicznych i nie 

działającemu w celu osiągnięcia zysku. 

Pyt. 8: Czy pożyczka dla organizacji pozarządowych powinna być oprocentowana?

Odp. 8: Nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii, a w praktyce funkcjonują 

różne rozwiązania. Bezpiecznym z punktu widzenia JST rozwiązaniem wydaje się 

być stosowanie symbolicznego oprocentowania, np. pokrywającego koszty związane 

z obsługą bankową kwoty pożyczki.
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Sugestie ogólne

Praca wdrożeniowców w ramach projektu pozwoliła nam sformułować kilka ogól-

nych zaleceń, które warto wziąć pod uwagę podczas wdrażania różnorodnych 

instrumentów współpracy finansowej. Pozwalamy sobie w tym miejscu podzielić 

się nimi z Państwem.

1. Decyzję o wdrażaniu wybranych instrumentów powinna poprzedzić diagnoza 

środowiska organizacji pozarządowych, w kontekście oceny zarówno ich po-

tencjału jak i zainteresowania nowymi instrumentami współpracy finansowej.

2. Szczególnie w małych jednostkach traktowanie organizacji pozarządowych 

jako równorzędnego partnera na etapie opracowywania instrumentów czasem 

wiąże się z rozczarowaniem i frustracją po stronie przedstawicieli JST. Dlate-

go sugerujemy, aby to samorząd inicjował działania koncepcyjne i stanowił 

główne koło zamachowe procesu aktywizacji szeroko rozumianego sektora 

obywatelskiego. 

3. W przypadku instrumentów słabo opisanych w aktach prawa powszechnie 

obowiązującego (jak np. budżet obywatelski) należy pamiętać, że odniesienia 

do dobrych praktyk wymagają zawsze mocnego osadzenia w specyfice dzia-

łania konkretnej JST.

4. W związku z sugestią pierwszą 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 mają charakter personalny. Natomiast wydaje się 

to szczególnie trudne w powiatach, ze względu na ich specyfikę, a także słabą 

edukację mieszkańców na temat zadań własnych samorządu powiatowego.

5. Ogólna zasada wdrożeniowa brzmi: jeśli decydenci nie są regularnie angażowani 

w przygotowanie dowolnego rozwiązania, to można oczekiwać, że na etapie 

akceptacji instrumentów pojawią się problemy. Niezwykle istotne jest aby 

przynajmniej ważniejsze decyzje operacyjne trafiły do uszu kierownictwa JST. 

6. Bardzo istotne jest, aby – poza przyjęciem dokumentów warunkujących wyko-

rzystanie poszczególnych instrumentów – poświęcić czas i środki finansowe 

na informowanie o poszczególnych narzędziach współpracy finansowej, by NGO 

dowiedziały się o nowych możliwościach współpracy, poznały istotę narzędzi 
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i rozważyły możliwość ubiegania się o tę formę wsparcia. Partnerskie relacje 

mogą posłużyć także do doskonalenia dokumentów, formularzy, by optymalnie 

służyły realizacji przyjętych założeń.

7. Często podstawową przyczyną braku popularności instrumentów współpra-

cy są błędy lub całkowity brak ich promocji. Wymaga to uświadamiania JST 

oraz wspierania ich w działaniach dwutorowych – prostych komunikatach 

promocyjnych (typu infografiki) oraz upraszczaniu tekstów aktów prawnych 

z zastosowaniem możliwie najbardziej zrozumiałego języka, bez szkody dla 

precyzji i sztuki legislacyjnej.

Borykając się z problemami z poprawnym wdrożeniem opisanych instrumentów 

współpracy warto pamiętać o tym, na co zwrócił uwagę ekspert prawny współpra-

cujący z częścią jednostek:

i Na możliwości związane z instrumentami współpracy finansowej JST z NGO 

wpływ ma wiele ustaw i przepisów pomocniczych a organy kontroli i nadzoru 

nie zawsze wydają spójne interpretacje. Jest to sytuacja spotykana w wielu 

innych obszarach działań administracji publicznej, szczególnie jednak tam, 

gdzie są one podejmowane na styku państwa i podmiotów prywatnych. Dlatego 

też warto zawsze myśleć kategoriami zasad generalnych przyświecających 

idei współpracy: że podejmowanie działań przy wsparciu danego instrumentu 

ma wpisywać się w cele i zadania publiczne realizowane przez dany podmiot 

administracyjny, i że wybór podmiotu podejmującego owe działania musi być 

dokonany z zachowaniem wymogów konkurencyjności i przejrzystości.

 r.pr. Tomasz Kucharski – Ekspert prawny projektu
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Informacje o partnerach projektu 

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego został utworzony 1 kwietnia 2003 r. Odpowiada 

za tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju wolontariatu, 

a także dla współpracy administracji publicznej z organizacjami III sektora. Wdraża 

także i promuje rozwiązania przyjęte w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego jest Krzysztof Więckiewicz. 

Szczegółowe zadania Departamentu to przede wszystkim:

• zarządzanie i wdrażanie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich;

• współpraca z organami administracji publicznej oraz z organizacjami pozarzą-

dowymi w zakresie wspierania aktywności społecznej;

• realizacja projektów współfinansowanych ze środków europejskich, dotyczą-

cych wsparcia dla organizacji pozarządowych;

• merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego 

oraz utworzonych w jej ramach zespołów roboczych;

• inicjowanie i prowadzenie badań oraz analiz danych statystycznych dotyczących 

organizacji pozarządowych, w tym sporządzanie sprawozdania z funkcjonowania 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

• nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie upraw-

nień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

• prowadzenie i obsługa elektronicznego wykazu organizacji pożytku publicznego 

uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycz-

nych; w tym całoroczny monitoring obowiązku sprawozdawczego organizacji 

pożytku publicznego;
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• prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad fundacjami, dla któ-

rych Minister jest ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania oraz 

cele fundacji określone w przepisach ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach;

• promowanie idei ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej 

oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz podejmowanie innych działań 

popularyzujących ideę aktywności obywatelskiej;

• kreowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz partnerskiego podej-

ścia w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez ekonomię społeczną;

• działalność na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, wzmacnianie instytucjo-

nalnego wsparcia ekonomii społecznej.

Więcej informacji: www.pozytek.gov.pl. 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP UEK) to jednostka pozawy-

działowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadząca działalność 

badawczo-edukacyjną, doradczą oraz wydawniczą. We współpracy z krajowymi 

i zagranicznymi partnerami realizuje projekty aplikacyjne, służące doskonaleniu 

działalności administracji samorządowej i rządowej. Wśród najważniejszych zre-

alizowanych projektów znalazły się do tej pory m.in.:

• Ministerstwa Uczące Się (MUS);

• Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez 

wdrożenie zaktualizowanej metody PRI w gminach i powiatach;

• Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST;

• Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych (MWF).

Poza realizowaniem projektów, MSAP UEK prowadzi również studia podyplomowe, 

których największym atutem są unikalne programy nauczania, opracowywane we 

współpracy z ekspertami, partnerskimi uczelniami oraz instytucjami z kraju i zagranicy, 

a także pracodawcami. Słuchacze mogą wybrać spośród bogatej oferty kierunków 

atrakcyjnych również dla przedstawicieli JST, takich jak:

• Administracja;

• Master of Public Administration;

• Gospodarka i administracja publiczna;

• Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej;
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• Zarządzanie w administracji publicznej;

• Zarządzanie w organizacjach pozarządowych.

Kompatybilną częścią działalności badawczej, doradczej i edukacyjnej są publikacje 

wydawane przez MSAP UEK. Do najważniejszych, które ukazały się w ostatnich 

latach można zaliczyć:

• Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu 

terytorialnego w Polsce (Kraków 2015);

• Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu 

terytorialnego (Kraków 2015);

• Sprawne państwo. Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek 

samorządu terytorialnego? (Kraków 2014);

• Organizational Learning: A Framework for Public Administration (Kraków 2014),

• Jak uczą się polskie ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmu uczenia się (Kra-

ków 2014);

• Raport Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport 

o stanie samorządności terytorialnej w Polsce (Kraków 2013);

• Kwartalnik „Zarządzanie Publiczne”; 

• Półrocznik „Ekonomia Społeczna”.

Więcej informacji: www.msap.uek.krakow.pl. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została założona w 1989 r. przez twórców 

reformy samorządowej jako społeczny partner rządu i parlamentu we wprowa-

dzaniu samorządności w Polsce. Celem FRDL jest krzewienie idei samorządności 

obywatelskiej jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, 

doradczą i naukową, w tym:

• prowadzenie badań i studiów nad formami i problemami samorządności te-

rytorialnej;

• upowszechnianie wiedzy dotyczącej samorządu terytorialnego i form jego 

działania;

• wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;

• wspieranie wzajemnej współpracy samorządów terytorialnych we wszyst-

kich dostępnych formach, zbieranie i opracowywanie informacji o lokalnych 

inicjatywach samorządowych i obywatelskich, działanie na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnych.
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Głównymi adresatami działań FRDL są przedstawiciele samorządów terytorialnych 

i administracji rządowej, sektora organizacji pozarządowych, liderzy lokalni, przed-

siębiorcy, przedstawiciele oświaty i młodzież oraz społeczności lokalne, którym 

Fundacja oferuje szkolenia i usługi doradcze. Organizacja realizuje specjalistyczne 

projekty dotyczące wszystkich dziedzin istotnych dla samorządów oraz aktywizacji 

obywatelskiej, prowadzi badania jakości życia mieszkańców i oferowanych im usług 

publicznych, a także działania dla podnoszenia ich skuteczności. 

Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in.: Nagroda Główna 

Prezesa Rady Ministrów RP w Konkursie „Pro Publico Bono” (2000), Nagroda 

Honorowa Forum Ekonomicznego w Krynicy za wspieranie współpracy w Europie 

Środkowej i Wschodniej  (2004), UN Habitat Scroll of Honour (1995).

Więcej informacji: www.frdl.org.pl. 
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