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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  STAROSTWO POWIATOWE W GOSTYNIU 

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

BUDŻET OBYWATEL SKI,  

REGRANTING,  

DOTACJA INWESTYCYJNA 

DORADCA JAREMA PIEKUTOWSKI  

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń  wdro żenia.  

Pierwsze spotkanie w Starostwie Powiatowym Gostyniu odbyło się w dniu 20 stycznia 2015 r. 

Przeprowadzono analizę sytuacji w Starostwie. Rezultatem pierwszego spotkania w Gostyniu było stworzenie 

harmonogramu prac nad wdrożeniami obu instrumentów oraz analiza dotychczasowych działań i 

dokumentów. Część pytań przekazano do eksperta ds. prawnych. Dzięki odpowiedziom na ww. pytania, przy 

współpracy z ekspertem ds. prawnych stworzono nowe dokumenty, przede wszystkim uchwałę dotyczącą 

budżetu partycypacyjnego. Następnie została ona przekazana do prawników. 

W dniu 9.04.2015 r. odbyło się współprowadzone przez doradcę spotkanie dla NGOs i mieszkańców 

dotyczące instrumentów współpracy. Doradca szczególny nacisk położył na informacje o dotacji 

inwestycyjnej, gdyż jeżeli ma być ona wdrożona w 2016 r., organizacje powinny już wcześniej przygotować 

się do realizacji zadań. Organizacje z dużym zainteresowaniem odniosły się do wprowadzanych i wdrożonych 

aktualnie instrumentów. 

W dniu 18.06.2015 r. przyjęto nową, zmodyfikowaną w porównaniu do poprzednich lat uchwałę nr 22/126/15 

Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie wyboru projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 

Gostyńskiego na 2016 r. 

25.06.2015 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne i podsumowujące, w którym uczestniczyli przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, zwłaszcza członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Wśród uczestników byli przedstawiciele organizacji, które składały wnioski w ramach regrantingu.  
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2. Zakres wsparcia udzielonego przez ekspertów FRDL . 

Doradca dokonał wstępnej analizy sytuacji i dotychczasowych działań oraz problemów; analizy uchwał; 

wyjaśniał wątpliwości, także przy współpracy prawnika; przeprowadził spotkania informacyjne i ewaluacyjnych 

dla NGOs i mieszkańców; przygotował wzorów ogłoszeń. 

 

3. Rezultaty.   

Wdrożono trzy instrumenty:  

� budżet partycypacyjny – Uchwała Nr 22/126/15 podjęta w dniu 18.06.2015 r. w sprawie wyboru projektów w 

ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego na 2016r., 

� regranting (regulamin i nowe ogłoszenie), który będzie realizowany w 2016 roku w oparciu o opracowane 
dokumenty - wzór Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora Gostyńskiego Programu 
Regrantingowego w celu realizacji zadań samorządu Powiatu Gostyńskiego (warunki, kryteria oceny), 

� dotacja inwestycyjna będzie realizowana także w 2016 roku w oparciu o opracowany wzór ogłoszenia - wzór 

ogłoszenia na otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania samorządu Powiatu Gostyńskiego w 

trybie dotacji inwestycyjnej. 

 

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

finansowej. 

Dotacja inwestycyjna to instrument rzadko używany, więc budzi wiele wątpliwości, trudno także momentami 

jednoznacznie stwierdzić, czym de facto różni się od normalnego otwartego konkursu ofert; należy 

jednoznacznie podkreślać różnicę w komunikacji z mieszkańcami; 

Regranting jako narzędzie nie jest doprecyzowane w żadnej z ustaw, wątpliwości budzi zatem sposób jego 

stosowania. 


