
Metodologia przedstawiania danych na mapie: 

Poniżej na czerwono znajdą Państwo informacje na temat pochodzenia poszczególnych danych oraz 

dodatkowe uwagi.  

Strona główna: 

 

Poszczególne kropki pokazują wybrane jednostki badane narzędziem ankietowym podczas projektu. 

Kropki zaznaczone na zielono wskazują jednostki objęte badaniem dobrych praktyk. Na podstronach 

tych jednostek można pobrać raport z analizy dobrych praktyk.  Wielkość punktu zależy od 

deklarowanej ilości środków budżetowych przeznaczonych w roku 2013 na współpracę danej 

jednostki samorządu z organizacjami pozarządowymi w następujący sposób: 

Wielkość alokacji budżetowej na wszystkie formy współpracy 

 - do 9999 zł 

 - od 10 000 zł do 100 000 zł 

 - od 100 001 zł do 1 000 000 zł 

 - powyżej 1 000 000 zł 

 



Filtry: 

Po prawej stronie mapy znajdują się filtry oraz możliwość pobrania przefiltrowanych danych w 

formacie pliku excel. 

 

Okno „Miejscowość” pozwala wpisać nazwę 

interesującej nas miejscowości – jeśli znajduje się ona 

na mapie po wciśnięciu klawisza enter pojawi się tylko 

ona 

Filtr „Województwo” pozwala wybrać interesujące nas 

województwo. W efekcie zostajemy przeniesieni na jego 

podstronę.  

„Typ jednostki” pozwala wybrać na mapie tylko gminy 

wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie, powiaty ziemskie 

lub miasta na prawach powiatu 

Filtr „Zastosowane instrumenty” pozwala wybrać jeden 

z instrumentów: Budżet partycypacyjny, Dotacje 

inwestycyjne, Inicjatywa lokalna, Małe dotacje, 

Poręczenia i gwarancje, Powierzanie, Pożyczki, 

Regranting, Umowy wieloletnie.  

Filtr „Wielkość alokacji” daje możliwość pokazania 

jednostek, które przeznaczyły różne kwoty na 

współpracę z sektorem pozarządowym. 

Filtr „Liczba mieszkańców” pozwala wyfiltrować dane 

dla jednostek do 5 tys, do 10 tys, do 50 tys, lub powyżej 

50 tys mieszkańców 

Ostatni przycisk pozwala pobrać wyfiltrowane dane w 

formacie xls. 

  



Podstrony województw: 

Kliknięcie na którekolwiek z województw poza punktami miejscowości lub wybranie województwa z 

filtra znajdującego się po lewej stronie mapy, przenosi na podstronę województwa. Wygląd 

przykładowej podstrony przedstawiamy poniżej: 

 

 

Górna część strony 

przedstawia przeanalizowane 

miejscowości w ramach 

danego województwa. Znów 

zielone punkty odsyłają do 

miejscowości, dla których 

została przeprowadzona 

analiza dobrych praktyk 

 

 

 

 

Poniżej mapy znajduje się 

zbiorczy wykres wydatków w 

ramach poszczególnych 

trybów współpracy z NGO dla 

wszystkich miejscowości 

znajdujących się na mapie 

 

 

Ostatni wykres przedstawia 

odsetek miejscowości w 

ramach danego 

województwa, które stosują 

poszczególne instrumenty 

współpracy. Najechanie na 

każdy słupek powoduje 

pojawienie się pełnej nazwy 

instrumentu  



Podstawowe okno dla przykładowej jednostki: 

 

W tym oknie zobaczyć Państwo mogą podstawowe informacje na temat intensywności współpracy 

(wielkość wydatków na współpracę w 2013 roku), trybów tej współpracy (tryb konkursowy, tryb 

pozakonkursowy, wydatki w 2013 roku poniesione na podstawie umów wieloletnich). Link „zobacz 

więcej” odsyła do podstrony jednostki. W przypadku jednostek, dla których przeprowadzona została 

analiza dobrych praktyk w prawym górnym rogu okna można znaleźć odsyłacz do raportu.  

  



Podstrona  przykładowej jednostki: 

Dane za rok 2013 

powrót do mapy » 

 Miejscowość: Białystok 

 Województwo: podlaskie 

 Powiat: Białystok 

 Liczba pracowników urzędu: powyżej 100 – dane z ankiety w ramach projektu przygotowanej przez 

Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 

 Typ jednostki: powiat ziemski 

 Bezrobocie: 9,4 % - dane z Banku Danych Lokalnych  

 Liczba ludności: 144 978 osób - dane z Banku Danych Lokalnych  

 Wydatki na mieszkańca: 726,21 zł - dane z Banku Danych Lokalnych  - uwaga!  Dane na temat wydatków 

z budżetu pochodzą z 2012 roku 

 Wydatki na współpracę z sektorem pozarządowym: 1 435 188,00 zł – dane z ankiety Monitoringu 

współpracy JST z NGO  

 Wydatki w roku 2013 na podstawie umów wieloletnich: 1 220 049 zł - dane z ankiety Monitoringu 

współpracy JST z NGO 

 Na podstawie konkursów: 194 739,00 zł - dane z ankiety Monitoringu współpracy JST z NGO 

 Z pominięciem konkursów: 20 400,00 zł - dane z ankiety Monitoringu współpracy JST z NGO 

 WWW: Adres strony: http://www.powiatbialostocki.pl/ Zakładka NGO: Brak, pojedyncze artykuły można 

znaleźć poprzez dostępną na stronie wyszukiwarkę. Osobną podkategorie w menu mają stowarzyszenia, 
umieszczono tam ich dane adresowe. 

 BIP: Adres strony: http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/ Zakładka NGO: brak, pojedyncze informacje 

dotyczące konkursów można znaleźć w ogłoszeniach. 

 Liczba zastosowanych intrumentów: 2 

Nazwa Instrumentu 
Zastosowano 

w 2013 r. 
Wydatki  
w 2013 r.  

Budżet partycypacyjny -  dane w całości  z ankiety projektowej   nie 0,00 zł 

Dotacje inwestycyjne – dane w 2 kolumnie pochodzą z ankiety projektowej, 
dane w 3 kolumnie pochodzą z ankiety Monitoringu współpracy nie 0,00 zł 

Inicjatywa lokalna - dane w 2 kolumnie pochodzą z ankiety projektowej, 
dane w 3 kolumnie pochodzą z ankiety Monitoringu współpracy nie 0,00 zł 

Małe dotacje - dane w całości  z ankiety projektowej   tak 20 400,00 zł 

Poręczenia i gwarancje - dane w całości  z ankiety projektowej   nie 0,00 zł 

Powierzanie zadań - dane w 2 kolumnie pochodzą z ankiety projektowej, 
dane w 3 kolumnie pochodzą z ankiety Monitoringu współpracy tak 421 832,00 zł 

Pożyczki - dane w 2 kolumnie pochodzą z ankiety projektowej, dane w 3 
kolumnie pochodzą z ankiety Monitoringu współpracy nie 0,00 zł 

Regranting - dane w całości  z ankiety projektowej   nie 0,00 zł 

Umowy wieloletnie - dane w 2 kolumnie pochodzą z ankiety projektowej, 
dane w 3 kolumnie pochodzą z ankiety Monitoringu współpracy. Uwaga! 
Kolumna 2 wskazuje czy w 2013 roku umowa wieloletnia została zawarta. 
Kolumna 3 wskazuje czy zostały wydane środki w ramach umów 
wieloletnich zawartych w latach wcześniejszych nie 1 220 049,00 zł 

 

Uwaga: ze względu na różne metodologie badania Monitoringu oraz ankiety na temat instrumentów 

współpracy dane z tabelki nie sumują się do pełnej wartości wydatków  

http://mechanizmywspolpracy.pl/index.php?option=com_mapa
http://www.powiatbialostocki.pl/
http://bip.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/

