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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 SZEMUD 

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

BUDŻET PARTYCYPACYJNY SOŁECT W 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY GMINY 

INICJATYWA LOKALNA 

DORADCA ELŻBIETA SINGER 

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń wdro żenia.  

Główne działania związane z wdrożeniem mechanizmów współpracy: 

1) powołanie zespołu ds. wdrożeń, 

2) przyjęcie indywidualnego harmonogramu wdrożeń, 

3) przygotowanie propozycji procedur wdrożeniowych, 

4) promocja procesu wśród mieszkańców gminy i organizacji pozarządowych, 

5) przygotowanie i skonsultowanie procedury budżetu partycypacyjnego sołectw, 

6) przygotowanie projektów dokumentów potrzebnych do wdrożenia inicjatywy lokalnej oraz budżetu 

obywatelskiego, 

7) przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu partycypacyjnego na rok 2016, 

8) poddanie konsultacjom ww. projektów dokumentów (dotyczących inicjatywy lokalnej i budżetu 

partycypacyjnego gminy Szemud),  

9) podjęcie przez Radę Gminy w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwały w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

oraz uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
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2. Zakres wsparcia udzielonego przez ekspertów FRDL . 

Zespół ds. wdrożeń przez cały czas od uruchomienia pierwszych działań w październiku 2014 korzystał z 

wsparcia doradcy m.in. w zakresie: wskazania przykładów stosowania wdrażanych mechanizmów, wsparcia 

w organizacji konsultacji i udziału spotkaniach zespołu. Zespół kilkakrotnie korzystał z pomocy eksperta ds. 

prawnych. Istotne kwestie związane z realizacją zadań konsultowane były na bieżąco z ekspertem 

kluczowym. 

 

3. Rezultaty. 

PARTYYPACYJNY BUDŻET SOŁECKI 

Rada Gminy Szemud w drodze uchwały Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 

Budżetu Gminy Szemud na rok 2015, zabezpieczyła w budżecie w rezerwie inwestycyjnej kwotę 60.000 zł na 

wdrożenie zadania pilotażowego dla budżetu partycypacyjnego sołectw. 

Zarządzeniem Nr 47/IV/2015 Wójta Gminy Szemud z dnia 3 lutego 2015 r. przyjęto do stosowania zasady 

wdrożenia budżetu obywatelskiego sołectw, które w wyborach uzyskały najwyższą frekwencję, tj. Donimierz i 

Szemudzka Huta. Zasady wdrożenia budżetu obywatelskiego sołectw określone zostały w załączniku do 

zarządzenia: 

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud Nr 47/IV/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: ustalenia zasad 

wdrożenia budżetu obywatelskiego sołectw Donimierz i Szemudzka Huta wraz z załącznikami: zasady 

wdrożenia budżetu obywatelskiego, formularz zgłoszenia projektu do realizacji, karta weryfikacji zadania, 

wzór karty do głosowania z objaśnieniami. 

INICJATYWA LOKALNA W GMINIE SZEMUD 

Przyjęta przez Radę Gminy Szemud uchwała określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Szemud.  Po wejściu uchwały w życie (14 dni od 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego) Wójt Gminy wyda zarządzenie 

określające szczegółowy tryb postępowania przy ocenie wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Na dzień 

opracowania raportu został już przygotowany i skonsultowany z organizacjami projekt takiego zarządzenia. W 

zarządzeniu zostanie określony szczegółowo skład zespołu dokonującego oceny wniosków, formularz oceny 

(zgodny z przyjętymi w uchwale kryteriami) oraz podstawowe elementy umowy na realizację inicjatywy 

lokalnej zawieranej pomiędzy JST a wnioskodawcami:  

UCHWAŁA NR IX/87/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

wraz z załącznikami: formularz wniosku o realizację zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w 

ramach inicjatywy lokalnej, formularz wniosku o realizację zadania publicznego o charakterze nie 

inwestycyjnym w ramach inicjatywy lokalnej, oświadczenie mieszkańców potwierdzające zaangażowanie w 

realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, szczegółowe kryteria oceny wniosków o 
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realizację zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym w ramach inicjatywy lokalnej, szczegółowe 

kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego o charakterze nie inwestycyjnym w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

Opracowany został również projekt zarządzenia Wójta Gminy Szemud w sprawie określenia szczegółowego 

trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz 

z projektami załączników: formularz oceny wniosku o realizację zadania publicznego o charakterze 

inwestycyjnym w ramach inicjatywy lokalnej, formularz oceny wniosku o realizację zadania publicznego o 

charakterze nie inwestycyjnym w ramach inicjatywy lokalnej, wzór sprawozdania z wykonania zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W GMINIE SZEMUD 

Podstawą wdrożenia jest Uchwała Rady Gminy Szemud w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Określa ona przeprowadzenie konsultacji społecznych, 

w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Szemud na wskazane przez mieszkańców 

propozycje projektów zadań w roku 2016. Załącznikami do uchwały są: wzór formularza zgłaszania 

propozycji projektów, wzór karty do głosowania oraz harmonogram konsultacji. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Kwota 

przeznaczona do konsultacji z mieszkańcami określona w uchwale to nie więcej niż 100.000,00 złotych. 

W budżecie gminy Szemud na rok 2016 zostaną zaplanowane środki przeznaczone na wypracowane 

procedury w ramach projektu Mechanizmy współpracy finansowej samorządów z organizacjami 

pozarządowymi tj. na wdrożenie mechanizmów inicjatywy lokalnej oraz budżetu partycypacyjnego. 

Zapisy dotyczące: budżetu partycypacyjnego oraz inicjatywy lokalnej zostaną zamieszczone w projekcie 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. 

Przyjęto UCHWAŁĘ NR IX/88/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016. wraz z 

załącznikami: zasady budżetu obywatelskiego na rok 2016, formularz zgłoszenia zadania do budżetu 

obywatelskiego wraz z wzorem listy poparcia, wzór karty do głosowania wraz z objaśnieniami, harmonogram 

konsultacji. 

 

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

finansowej. 

W niektórych zespołach dobrym rozwiązaniem w pierwszym etapie pracy zespołu jest przygotowanie 

wstępnej propozycji procedury przez 1-2 osoby i przestawienie jej pod dyskusję wszystkich członków 

zespołu. Dopiero tak wypracowany wspólnie projekt powinien być poddany pod konsultacje społeczne. 

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 
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oparciu o które trudno opracować spójny dokument. Zatem zasadne jest przygotowanie wstępnego projektu 

poddawanego pod dyskusję. Zespół wdrożeniowy nie powinien być także zbyt liczny gdyż wówczas trudno 

jest organizować częstsze spotkania robocze  

W zarządzeniu o powołaniu zespołu należy od początku wyznaczyć koordynatora lub przewodniczącego 

zespołu. Nie wyznaczenie od początku takiej osoby może rodzić problemy natury organizacyjnej bądź nawet 

rywalizację o przywództwo w zespole. 

W pracach zespołu konieczny jest udział Wójta lub zastępcy, Skarbnika Gminy lub wyznaczonej przez niego 

osoby, przedstawiciela rady gminy i organizacji społecznych. Ważne jest konsultowanie projektów na jak 

najwcześniejszym etapie z radcą prawnym urzędu. 


