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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 WAŁCZ  

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

REGRANTING 

TRYB POZAKONKURSOWY, W RAMACH TEGO TRYBU DODATKOWO DOTACJA 

INWESTYCYJNA 

DORADCA WAJA JABŁONOWSKA  

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń wdro żeniowych.  

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

spotkaniami zespół komunikował się elektronicznie. Pracę zespołu koordynowała Anna Gródka, w tym czasie 

inspektor do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Działania rozpoczęły się od analizy wniosków zawartych w Raporcie z analizy Urzędu Miasta Wałcz autorstwa 

Piotra Fuchsa. Na tej podstawie dokonano wyboru dwóch wdrażanych instrumentów: (1) regranting, w tym 

wyłonienie lokalnej organizacji jako operatora regrantingu – wszystkie procedury zostały ujęte jako załącznik 

do Programu współpracy Miasta Wałcz i organizacji pozarządowych na rok 2016 oraz (2) tryb 

pozakonkursowy tzw. małe granty jako instrument wpierający lokalne organizacje pozarządowe, poza 

regrantingiem.  

W trakcie prac wyłoniła się potrzeba wspierania infrastruktury organizacji pozarządowych, realizujących 

zadania publiczne. Opracowano procedury dotacji inwestycyjnej, przydzielanej w trybie małych dotacji. 

Wszystkie procedury zostały ujęte w Programie współpracy Miasta Wałcz i organizacji pozarządowych na rok 

2016.  

Pierwsze spotkanie z organizacjami pozarządowymi z Miasta Wałcza odbyło się 10 lutego w Urzędzie Miasta. 

Na tym spotkaniu został przedstawiony zespół do spraw wdrożeń, wdrażane instrumenty wraz z 

uzasadnieniem wyboru oraz korzyści z wdrożenia instrumentów. Program współpracy na 2016 rok 

wypracowany z zespołem wdrożeniowym został poddany konsultacjom społecznym dwustopniowo. Założenia 

do Programu zostały przedstawione na spotkaniu organizacji dnia 19 maja 2015 roku w Urzędzie Miasta w 

Wałczu. Wnioski zebrane w trakcie dyskusji zostały uwzględnione w Programie. 
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Dnia 3 czerwca na podstawie zarządzenia Burmistrza nr 0050.1 z dnia 3 czerwca 2015 roku, Program został 

poddany konsultacjom społecznym. Konsultacje zakończyły się dnia 17 czerwca. 

 

2. Zakresu wsparcia udzielonego przez ekspertów FRD L. 

Eksperci (prawnik, ekspert kluczowy FRDL T. Schimanek) udzieli wsparcia w zakresie przeniesienia 

odpowiedzialności za zobowiązania publiczno-prawne (organizacji pozarządowej wobec Miasta), 

umieszczenia klauzul społecznych w programie współpracy, wprowadzenia dotacji inwestycyjnej w trybie 

pozakonkursowym, opinii na temat programu współpracy na rok 2016. 

 

3. Rezultaty. 

• Regranting – opracowano całą procedurę regrantingu i ujęto ją w programie współpracy na rok 2016. 

Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, przygotowany do komisji i potem na Radę 

Miasta. Rada Miasta przyjęła uchwałę podczas sesji 24 listopada 2015 roku: 

Zarządzenie Nr 0050.1.84.2015 Burmistrz Miasta wałcz z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz w 

roku 2016 z organizacjami pozarządowymi, 

Uchwała nr VII/SXVI/90/15 Rady Miasta Wałcz w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz w 

roku 2016 z organizacjami pozarządowymi. 

• Tryb pozakonkursowy – opracowano procedurę i ujęto ją jako załącznik do projektu programu współpracy 

na 2016 rok. 

• Dotacja inwestycyjna – przewidziana w ramach trybu pozakonkursowego 

 

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

finansowej. 

Regranting 

Przy wyłanianiu operatora regrantingu oprócz kryteriów gwarantujących jawność, przejrzystość i uczciwą 

konkurencję, należy zastosować również kryteria wpływające na wzmocnienie lokalnych organizacji, 

wzmacniające kapitał społeczny oraz wzmacniające samego operatora regrantingu: 

• działania edukacyjne i animacyjne na rzecz odbiorców/grantobiorców, 

• działania sieciujące na rzecz odbiorców, np. wspólne spotkania, informowanie o wydarzeniach w 

trakcie realizacji projektów, uroczyste podsumowanie,  

• składanie ofert wspólnych przez organizacje pozarządowe,  
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• koszty realizacji zadania zawierają wydatki merytoryczne i administracyjne,  

• zaplanowane działania angażujące odbiorców w jego realizację,  

• operator regrantingu angażuje wolontariuszy w realizację zadania.  

Wprowadzenie tego instrumentu należy poprzedzić spotkaniami z organizacjami pozarządowymi, w trakcie 

których w sposób przystępny wyjaśnione zostaną korzyści ze stosowania regrantingu. Warto w trakcie spotkań 

pokazać różnice ekonomiczne dla organizacji wynikające ze zmiany podejścia do realizacji zadań publicznych z 

konkurencyjnego na opartego na zasobach. 

Tryb pozakonkursowy tzw. małe granty 

Innowacją, która została ujęta w tym instrumencie jest dotacja inwestycyjna. Pomimo, że ustawa o finansach 

publicznych dopuszcza taką formę współpracy finansowej samorządów i organizacji pozarządowych, samorządy 

jej prawie nie stosują.  

Wszystkie te instrumenty powinny zostać opisane w jednym dokumencie, jakim jest program współpracy 

samorządu i organizacji pozarządowych, co ułatwia konsultacje społeczne i czyni je bardziej skutecznymi. 

 


