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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 MIEJSKI W WOŁOWIE  

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

INICJATYWA LOKALNA  

BUDŻET OBYWATELSKI 

DORADCA JAREMA PIEKUTOWSKI  

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń wdro żenia.  

Pierwsze spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wołowie odbyło się w dniu 8 grudnia 2014 r. Przeprowadzona 

rozmowa umożliwiła przygotowanie planu działań.  

INICJATYWA LOKALNA: 

Podczas spotkania przedstawiciele UM wskazali, że inicjatywa lokalna ma służyć zasadniczo mniejszym 

projektom, także „projektom miękkim”, zaś budżet partycypacyjny – większym projektom inwestycyjnym.  

Celem działań wdrożeniowych w roku 2015, dotyczących inicjatywy lokalnej miało być przede wszystkim 

przygotowanie takich dokumentów, które nie zostaną odrzucone przez Urząd Wojewódzki na mocy 

niezgodności z obowiązującym prawem, a także zbudowanie zaufania wśród mieszkańców, grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych, tak, aby w kolejnych latach składano coraz więcej interesujących 

wniosków. Środki na inicjatywę lokalną miały być przewidziane w Rezerwie Burmistrza oraz w ramach 

środków poszczególnych wydziałów Urzędu. 

BUDŻET OBYWATELSKI: 

Wstępny plan miał więc na celu stworzenie uchwały do 23 grudnia 2014 r., konsultowanie jej do 21 stycznia 

2015 r., przyjmowanie projektów do końca marca 2015 r., i wybór do końca kwietnia 2015 r. Doradca wskazał 

jednak, że tak krótkie terminy mogą być niemożliwe do zrealizowania, zwłaszcza w świetle doświadczeń 

zeszłorocznych. Dlatego też pojawiły się pytania dotyczące możliwości realizacji zadań z budżetu 

obywatelskiego także w 2016 roku.  
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Rezultatem pierwszego spotkania w Wołowie było stworzenie harmonogramu prac nad wdrożeniami obu 

instrumentów, jak również intensywna praca – jeszcze w grudniu 2015 – przy konsultacjach uchwały dot. 

budżetu partycypacyjnego. Wstępny projekt uchwały został przygotowany przez pracowników Urzędu i 

przekazany doradcy. Dni 22-23.12.2015 r. zostały poświęcone na analizę i korektę uchwały (także na 

porównanie jej z dobrze funkcjonującymi uchwałami np. w Dąbrowie Górniczej). W efekcie przygotowano 

uchwałę, która uwzględniała wszystkie uwagi doradcy.  

W styczniu 2015 r. Zespół wdrożeniowy UM w Wołowie przygotował uchwałę dotyczącą inicjatywy lokalnej. 

Uchwała ta, podobnie jak powyższa, została przeanalizowana gruntownie przez doradcę, Kolejna analiza i 

korekta została dokonana w dniu 21.01.2015 r. W kolejnym dniu zebrane zostały wszystkie dotychczasowe 

pytania i wątpliwości, które wymagały odpowiedzi prawnika, i wysłane zostały do mec. Mieczysława 

Klupczyńskiego, który w dniu 27.01.2015 r. przesłał odpowiedzi, które zostały uwzględnione w pracach nad 

procedurami wdrożeniowymi. Stworzone uchwały zostały także skonsultowane z prawnikami Urzędu. 

Zespół wdrożeniowy w Wołowie zorganizował pierwsze spotkanie w dniu 13.02.2015 r. Dzień wcześniej 

ostatecznie przeanalizowane zostały wszystkie dokumenty, zaakceptowane już wstępnie przez prawników w 

UMiG. Na spotkanie doradca przygotował prezentację dotyczącą obu instrumentów. Wśród uczestników 

spotkania byli przedstawiciele NGOs i niezrzeszonych mieszkańców. 

W dniu 27 marca 2015 r. przyjęte zostały przez Radę Miejską w Wołowie uchwały: nr VIII/50/2015 w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego 

w Gminie Wołów na 2016 rok oraz nr VIII/49/2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Następnie uchwały zostały 

przekazane Urzędowi Wojewódzkiemu, który jednakże wniósł jedynie niewielkie poprawki – a zatem 

instrumenty zostały wdrożone. 

W dniu 9 kwietnia 2015 r. odbyło się drugie, podsumowujące spotkanie z organizacjami pozarządowymi w 

Wołowie.  

W dniu 27 maja powołana przez Burmistrza komisja dokonała oceny złożonych wniosków zgodnie z kryteriami 

określonymi w Uchwale nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie 

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

Ostatnie dwa spotkania, podsumowujące pracę w Wołowie, odbyły się w dniach 22.06.2015 r. oraz 

29.06.2015 r. Dokonano wspólnej ewaluacji dotychczasowego wdrożenia, jak również przeprowadzono 

rozmowę mającą na celu rozwiązanie bieżących, praktycznych problemów w zakresie oceny wniosków w 

ramach inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego. Oba instrumenty zostały wdrożone z sukcesem, 

złożono wnioski zarówno w ramach inicjatywy obywatelskiej, jak i budżetu partycypacyjnego. 
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2. Zakres wsparcia udzielonego przez ekspertów FRDL . 

Doradca na bieżąco współpracował ze zespołem wdrożeniowym, skorzystano również z opinii prawnika oraz 

eksperta kluczowego FRDL. 

 

3. Rezultaty.   

Inicjatywa lokalna - obowiązuje uchwała nr VIII/49/2015 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: 

� Uchwała VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i 

szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej, 

� Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

W trakcie realizacji projektu w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy złożyli trzy wnioski, które zostały 

ocenione przez powołaną komisję. Szczegóły oceny można znaleźć w protokole z  posiedzenia komisji ds. 

opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej z dnia 27 maja 2015 r. 

Budżet partycypacyjny - obowiązuje uchwała nr VIII/50/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w Gminie Wołów na 2016 rok 

oraz zarządzenie Burmistrza: 

� Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wołów na temat budżetu partycypacyjnego w 

Gminie Wołów na 2016 rok 

� Zarządzenie nr 45/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych propozycji do projektu pn. „Budżet partycypacyjny w Gminie 

Wołów w roku 2016”. 

Finansowane są projekty należące do zadań własnych Gminy Wołów. Gmina podzielona jest na 2 okręgi: 

Okręg nr 1, obejmujący obszar administracyjny miasta Wołów – 150 000 zł oraz Okręg nr 2, obejmujący 

pozostały obszar administracyjny Gminy Wołów – 150 000 zł. W trakcie realizacji projektu mieszkańcy złożyli 

10 wniosków z propozycjami do budżetu obywatelskiego.  

Planowany harmonogram stosowania nowych procedur: 

• inicjatywa lokalna: zatwierdzenie wyboru wniosków przez Burmistrza oraz realizacja wniosków do końca 

2015 r.; powtórzenie działań w kolejnych latach; 
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• budżet partycypacyjny: formalna weryfikacja projektów nastąpi do dnia 17.07.2015 r. Głosowanie – w 

punktach wyznaczonych przez Burmistrza (oddzielnie dla okręgu 1 i 2); nie później niż 14 dni od 

ogłoszenia listy (czyli od 25.07.2015 r.) Budżet realizowany jest do 30 XI 2016 r. 

 

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

finansowej . 

Problemem w tworzeniu, a zwłaszcza wdrażaniu nowych instrumentów współpracy jest wzajemna nieufność 

pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Jednym ze sposobów budowania 

zaufania jest prowadzenie działań związanych z wypracowaniem i wdrożeniem mechanizmów współpracy w 

sposób maksymalnie otwarty i przejrzysty. Służy temu bieżące informowanie o prowadzonych działania, a 

także konsultowanie na różnych etapach ich efektów. 

. 


