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„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej admi nistracji publicznej  

z organizacjami pozarz ądowymi jako realizatorami zada ń publicznych” 

 

 

URZĄD  URZĄD MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI  

NAZWA 

WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

REGRANTING 

BUDŻET OBYWATELSKI  

DORADCA MARCIN RECHULICZ  

 

1. Opis przebiegu głównych działa ń wdro żenia.  

Zgodnie z metodą proponowaną przez FRDL powołany został zespół wdrożeniowy, na którym 

opierał się ciężar prac wdrożeniowych. Ogólnie proces wdrożenia przebiegał zgodnie z założonym 

planem. Były niewielkie opóźnienia w stosunku do założonego planu związane z konsultacjami 

dokumentów budżetu obywatelskiego z RIO. Najbardziej ryzykowną decyzją było przygotowanie i 

wdrożenie budżetu obywatelskiego w roku 2015. Proces, który normalnie zajmuje około 1,5 roku, a 

nawet i dwa lata w przypadku naszego wdrożenia miał się zakończyć w niespełna 10-11 miesięcy. 

Ta decyzja bardzo mocno uwarunkowała tempo pracy urzędu i całego zespołu wdrożeniowego. 

Pierwszym krokiem było powołanie zespołu roboczego ds. wdrożeń. Większość osób ze strony 

urzędu wchodzących w skład grupy stanowili pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i 

Spraw Społecznych, a oprócz nich znalazły się również przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. W ramach konsultacji zostały przeprowadzone zostały dwa spotkania 

konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi.  

 

2. Zakres wsparcia udzielonego przez ekspertów FRDL .  

Doradca pomógł w przygotowaniu dokumentów programowych, czynnie angażując się w 

rozwiązania zawarte w regulaminie tj.: możliwość realizacji tzw. projektów miękkich w ramach 

budżetu obywatelskiego, możliwość realizacji projektów na nieruchomościach należących do 

innych osób niż Gmina po spełnieniu odpowiednich warunków. Dodatkowo doradca zaangażował 

się w przygotowanie spotkań dla organizacji pozarządowych oraz uczestniczył w nich. 

Wypracowane rozwiązania były konsultowane z ekspertem kluczowym FRDL. 
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3. Rezultaty.   

Obydwie procedury zostały wdrożone w 2015 roku w oparciu o: 

� Zarządzenie Burmistrza nr 58/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkurs ofert w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych z 

zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych obejmujących 

organizację miejskiego otwartego konkursu ofert dla lokalnych organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

wspierających finansowo organizacyjnie i szkoleniowo opracowanie i wdrożenie przez 

te organizacje i inne podmioty najlepszych projektów przedsięwzięć służących 

mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego (regranting), 

� Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego 

na temat Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok (budżet obywatelski). 

 

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

współpracy finansowej . 

Jak się okazało obydwa instrumenty można przygotować dość szybko, o ile jest chęć i wola ze 

strony władz. Do tego potrzebne jest także zaangażowanie organizacji pozarządowych, dobre 

rozpoznanie potrzeb i możliwości środowiska lokalnego, a także wykorzystanie dobrych wzorów. 

Oczywiście w przypadku regrantingu samorząd powinien mieć dobrze rozpoznane środowisko 

lokalne i wiedzieć czy jest organizacja gotowa pełnić funkcję operatora. W przypadku braku takiej 

organizacji nie należy wprowadzać regrantingu.  

 


