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„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej admi nistracji publicznej  

z organizacjami pozarz ądowymi jako realizatorami zada ń publicznych” 

 

Raport z wdro żenia (skrót) 

 

URZĄD  URZĄD GMINY SADKI  

NAZWA WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

INICJATYWA LOKALNA  

TRYB POZAKONKURSOWY (ART. 19A USTAWY UDPPIW) 

DORADCA PAWEŁ SZCZYRSKI  

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń wdro żenia.  

Działania wdrożeniowe rozpoczęto od sformowania zespołu zadaniowego złożonego z przedstawicieli gminy i 

organizacji pozarządowych. Pierwsze spotkania robocze odbyły się jeszcze w 2014 roku – w listopadzie i w 

grudniu. Omówiono na nich założenia projektu, wdrażane mechanizmy oraz dyskutowano mają one zostać 

uregulowane w Gminie Sadki. Kolejne spotkania miały miejsce już w 2015 roku (w lutym i marcu). 

Poświęcone były omówieniu dotychczasowych efektów prac, poprawieniu wstępnych wersji przygotowanych 

wcześniej dokumentów dotyczących wdrażanych mechanizmów oraz przyjęto plan kolejnych działań. W dniu 

27 marca Rada Gminy Sadki przyjęła uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej a w dniu 6 maja przyjęto dwa 

zarządzenia Wójta: wykonawcze do uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej oraz określające tryb 

pozakonkursowy.  

 

2. Zakres wsparcia udzielonego przez ekspertów FRDL .  

W pracy zespół zadaniowy wspierany był na bieżąco przez doradcę FRDL. Dokumenty dotyczące wdrożeń 

konsultowano także z ekspertem kluczowym. Uwagi eksperta zostały uwzględnione. 

 

3. Rezultaty. 

Dwa wdrożone instrumenty współpracy finansowej są gotowe do stosowania dzięki podjętej uchwale i dwóm 

zarządzeniom oraz dzięki wydzieleniu w budżecie gminy kwot środków przeznaczonych na tryb 

pozakonkursowy – 11.000 zł oraz inicjatywę lokalną – 9.500 zł. Podjęta uchwała i zarządzenia: 

• UCHWAŁA Nr VI/29/2015 RADY GMINY SADKI z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określania trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 
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lokalnej (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 

kwietnia 2015 r, poz. 1136). 

• Zarządzenie Nr 50/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad 

realizacji wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnej. 

• Zarządzenie Nr 49/W/2015 Wójta Gminy Sadki z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury 

zlecania zadań publicznych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielania 

dotacji, realizacji zadań publicznych oraz ich rozliczania 

 

4. Wnioski dla innych samorz ądów, które chciałyby wdra żać wypracowane instrumenty współpracy 

finansowej. 

Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej to dość prosty proces, ale wymagający zaangażowania obu 

stron – publicznej i społecznej. Niezbędne są również decyzje władz lokalnych dotyczące wyasygnowania 

wyższych kwot na współpracę z organizacjami pozarządowymi, tak, aby wprowadzanie nowych narzędzi nie 

wiązało się z uszczuplaniem dotychczas dostępnych dla organizacji środków. Bardzo ważna jest 

transparentność działań samorządu zarówno w fazie tworzenia zasad jak i później, to znaczy w trakcie 

uruchamiania procedur. Chodzi o to, aby wszelkie informacje dotyczące wdrażania obu mechanizmów, w tym 

także wykorzystania wydzielonych na nie środków, były dostępne na stronie BIP i stronie internetowej urzędu 

gminy. Ponadto warto polecić korzystanie z gotowych, sprawdzonych wzorców (na przykład dostępnych na 

stronie: www.mechanizmywspolpracy.pl), 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 przygotowanym na poziomie lokalnym zostało uchylonych z powodu 

nieprawidłowości przy ich formułowaniu. 


