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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 MIASTA W IŁAWIE  

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

POŻYCZKI,  

REGRANTING,  

INICJATYWA LOKALNA,  

BUDŻET OBYWATELSKI 

DORADCA ELŻBIETA SINGER 

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń  wdro żenia.  

Główne działania związane z wdrożeniem mechanizmów współpracy: 

1) powołanie Zespołu Roboczego – Zarządzeniem Burmistrza nr 0050-8 z dnia 21 stycznia 2015 roku, 

2) styczeń 2015  – opracowanie i zatwierdzenie indywidualnego harmonogramu  wdrożeń, 

3) luty/marzec/– opracowanie koncepcji I spotkania z przedstawicielami NGO,  przygotowanie materiałów na 

spotkanie, 

4) 31.03.2015 r. – pierwsze spotkanie konsultacyjne z NGO, 

5) kwiecień 2015 r. – rozpatrzenie uwag organizacji ze spotkania, prace nad zmianą procedur,  

6) marzec/kwiecień – opracowanie koncepcji drugiego spotkania z przedstawicielami NGO oraz 

przygotowanie materiałów na spotkanie, 

7) 20.05.2015 r. – drugie spotkanie konsultacyjne z NGO, 

8) maj 2015 – rozpatrzenie uwag NGO ze spotkania, prace nad zmianą procedury, 

9) czerwiec 2015 - ogłoszenie o kolejnych konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego, tj. 

projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej oraz projektu uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego 

(przed wniesieniem pod obrady rady miasta), 

10) 15-19.06.2015 r. – ustalenie z radcą prawnym ostatecznego kształtu projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

„Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej”, zaopiniowanie projektu pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego, 
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11) 15-19.06.2015 r. – ustalenie z radcą prawnym ostatecznego projektu uchwały w sprawie przeprowadzania 

z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego, 

zaopiniowanie projektu pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego, 

12)  19 czerwiec 2015 – trzecie spotkanie konsultacyjno-informacyjne z radnymi i przedstawicielami NGO 

dotyczące projektów wszystkich opracowanych procedur: Inicjatywy lokalnej, budżetu partycypacyjnego, 

regrantingu, pożyczek, 

13) 22.06.2015 r. podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” oraz w sprawie 

„przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących budżetu 

obywatelskiego”. 

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku odbyło się 10 spotkań zespołu roboczego, 2 spotkania 

konsultacyjne z przedstawicielami NGO, konsultacje procedur z radcą prawnym Urzędu Miasta, konsultacje z 

doradcami prawnymi projektu, spotkanie informacyjno-konsultacyjne z radnym oraz przedstawicielami NGO. 

W trakcie spotkań wnoszono wiele uwag i sugestii, które doprowadziły uchwały do takiej formy w jakiej są 

aktualnie. 

W trakcie spotkań roboczych dostrzeżona została potrzeba przygotowania, skonsultowania, uchwalenia i 

wdrożenia jeszcze w bieżącym roku dodatkowego mechanizmu (nie planowanego wcześniej), tj. inicjatywy 

lokalnej. Miasto Iława postanowiło zatem o przygotowaniu i wdrożeniu czterech nowych mechanizmów 

współpracy finansowej. 

 

2. Zakres wsparcia udzielonego przez ekspertów FRDL . 

Doradca uczestniczył w spotkaniach zespołu do spraw wdrożeń oraz udzielał wsparcia mailowego i 

telefonicznego. Przekazywał projekty procedur oraz przykłady dobrych praktyk z innych JST do wykorzystania 

w pracy zespołu. Wyjaśniał wiele spraw i wątpliwości m.in. dotyczących określenia warunków i sposobu 

realizacji zadań. Przygotowywał wzory procedur do wykorzystania przez zespól ds. wdrożeń. Z doradcą 

konsultowane były propozycje nowych rozwiązań i wszelkie zapisy dotyczące wszystkich czterech procedur. 

Udzielał wsparcia dotyczącego organizacji spotkań konsultacyjnych i całego procesu konsultacji. Był 

moderatorem spotkań konsultacyjnych.  

Ekspert kluczowy projektu Tomasz Schimanek na bieżąco konsultowano wszelkie sprawy związane z 

realizacją zadań, wyjaśniał wątpliwości, konsultował projekty procedur. 

 

3. Rezultaty. 

BUDŻET OBYWATELSKI - procedura została opracowana, przedstawiona na komisjach Rady Miejskiej w 

Iławie, uchwalona przez Radę Miejską w Iławie, przekazana wojewodzie celem publikacji w dzienniku 

urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego: Uchwała Nr XI/89/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 22 
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czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego wraz z załącznikiem: Zasady i tryb przeprowadzania 

konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. 

INICJATYWA LOKALNA – procedura została opracowana, przedstawiona na komisjach Rady Miejskiej w 

Iławie, poddana konsultacjom społecznym poprzez BIP, została podjęta uchwała przez Radę Miejską w 

Iławie. Nie ma przyjętej kwoty na realizację inicjatywy: Uchwała Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 22 

czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikiem: karta oceny wniosków. 

Mechanizm zostanie wpisany w sierpniu do Programu Współpracy z NGO na rok 2016. 

REGRANTING – opracowano projekt zarządzenia Burmistrza oraz  procedury konkursowej, procedura 

zostanie wpisana w sierpniu 2015 do projektu Programu Współpracy z NGO na rok 2016: projekt Zarządzenia 

w sprawie rozpoczęcia naboru ofert na operatora konkursu na mikrograntowy w ramach Iławskiego Programu 

Regrantingowego oraz projekt Ogłoszenia Burmistrza Miasta Iława o ofert na operatora konkursu mikrodotacji 

w ramach Iławskiego Programu Regrantingowego. 

POŻYCZKI DLA NGO – procedura została opracowana jako projekt zarządzenia Burmistrza, w budżecie 

miasta na 2016 rok planuje się zaplanowanie określonej kwoty na realizację zadania. Procedura zostanie 

wpisana w  do  Programu Współpracy z NGO na rok 2016: projekt Zarządzenia w sprawie zasad udzielania 

pożyczek organizacjom pozarządowym oraz wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie działającym na terenie Miasta Iławy oraz Regulamin udzielania pożyczek przez 

Burmistrza Miasta Iławy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającym na terenie miasta Iławy. 

WDROŻENIA MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY: 

Informacja o wszystkich procedurach, przykłady dobrych praktyk, druki wniosków zostaną zamieszczone na 

stronie internetowej Miasta Iława. W budżecie miasta w 2015 roku została także zabezpieczona kwota na 

wydanie broszury informacyjnej dotyczącej wszystkich nowych mechanizmów współpracy finansowej. 

W budżecie miasta na rok 2016 zostaną zaplanowane środki przeznaczone na wypracowane procedury w 

ramach projektu Mechanizmy współpracy finansowej samorządów z organizacjami pozarządowymi  tj. na 

wdrożenie mechanizmów  pożyczki, regrantingu, inicjatywy lokalnej Gminy Miejskiej Iława. 

Środki na realizacje budżetu obywatelskiego uwzględnione będą w  budżecie Gminy Miejskiej Iława na rok 

2017. 

Ponadto zapisy dotyczące: budżetu obywatelskiego, pożyczek, regrantingu oraz inicjatywy lokalnej zostaną 

zamieszczone w Rocznym  Programie Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 

2016. 
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4. Wnioski dla innych samorz ądów, które chciałyby wdra żać wypracowane instrumenty współpracy 

finansowej. 

Podstawą wspólnych działań musi być otwartość władz lokalnych na rozwój aktywności obywatelskiej i chęć 

wdrażania nowych rozwiązań. 

Podczas pracy nad procedurami mechanizmów współpracy i w celu ich wdrażania ważna jest przede 

wszystkim organizacja spotkań, tak aby sprawnie i efektywnie zebrać wszystkie pomysły i opinie. Ważna też 

jest współpraca z prawnikiem reprezentującym daną gminę.  

Zakresy zadań realizowanych w poszczególnych mechanizmach powinny wynikać z konsultacji z 

mieszkańcami oraz z NGO, które mogą być realizowane nie tylko w formie powszechnych konsultacji 

publicznych, ale także poprzez osobiste spotkania i rozmowy radnych z mieszkańcami oraz przedstawicielami 

NGO. 

Oprócz włączenia odpowiednich osób do prac zespołu, konieczne jest zwiększenie ich wiedzy na temat 

potrzeb lokalnej społeczności w tym organizacji pozarządowych, można to zrealizować przez spotkania z 

przedstawicielami NGO i mieszkańcami, a także poprzez przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności 

lokalnej. 

 


