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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  

Głównym elementem współpracy z Gminą Dobra było wsparcie merytoryczne, polegające na: 

 diagnozie dotychczasowej współpracy Gminy z III sektorem, ujętej w Planie implementacji, zawierającej 
analizę stosowanych wcześniej w JST dokumentów kształtujących zasady współpracy z III sektorem oraz 
informacje o potencjale środowiska NGO w tej gminie. W oparciu o powyższe dane uzupełnione 
przesłankami wdrożenia wskazanych przez władze Gminy Dobra narzędzi, rekomendowano wdrożenie 
określonych instrumentów,  

 wypracowaniu adekwatnych do sytuacji i oczekiwań założeń konstruujących wdrażanie poszczególnych 
instrumentów współpracy,  

 opracowanie propozycji wersji dokumentów wdrożeniowych i ich przedyskutowanie z przedstawicielami 
władz i Urzędu Gminy w Dobrej.  

Do 30 czerwca 2015 r. eksperci MSAP trzykrotnie odwiedzili Urząd Gminy w Dobrej: 

 Pierwsze spotkanie  9 marca 2015 r. poświęcone było analizie potrzeb wdrożeniowych, ustaleniu 
rzeczywistych przesłanek wdrażania nowych mechanizmów współpracy, ocenie dotychczasowej 
współpracy z III sektorem. Poprzedzone zostało przeglądem i oceną materiałów źródłowych przekazanych 
przez pracowników Urzędu Gminy (Programy współpracy, sprawozdania z ich realizacji i dane 
z Monitoringu….). Uzyskano informacje przydatne do opracowania planu implementacji.  

 Drugie spotkanie, 27 kwietnia 2015 r. odbyło się w szerszym gronie, z udziałem Pani Sekretarz i Pani 
Skarbnik, a także przedstawiciela DPP MPiPS. Ekspert ds. prawnych mec. Tomasz Kucharski zaprezentował 
przekazane wcześniej projekty dokumentów dotyczących inicjatywy lokalnej, pożyczek i trybu małych 
zleceń. Podjęto dyskusję uszczegóławiającą zapisy prezentowanych dokumentów. 

 Trzecie spotkanie – 22 czerwca 2015 r. dotyczyło prezentacji wypracowanych w Gminie Dobra 
dokumentów na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Dobrej. Przedstawiono uzasadnienie 
wdrażania wskazanych instrumentów w tej jednostce, charakteryzując korzyści płynące z przyjęcia 
proponowanych dokumentów. Ekspert dr Michał Kudłacz odpowiadał na liczne pytania dotyczące 
szczegółów prezentowanych projektów. Radni głosowali nad dokumentami prawnymi przygotowanymi 
w ramach Projektu.  

Dodatkowo przedstawiciele Gminy Dobra uczestniczyli dwukrotnie w warsztatach wdrożeniowych w Krakowie, 
dedykowanych jednostkom biorącym udział w projekcie. Mieli okazję zapoznać się z istotą i przykładami 
stosowania poszczególnych instrumentów, a także podyskutować z przedstawicielami innych JST o zaletach 
wybranych rozwiązań lub problemach i dylematach pojawiających się przy wykorzystywaniu konkretnych 
mechanizmów współpracy. W trakcie warsztatów do dyspozycji uczestników byli także ekspert ds. prawnych 
i ekspert ds. finansowych.  
 

W dniu 24 czerwca 2015 r. została przyjęta uchwała Rady Gminy ws. inicjatywy lokalnej oraz Zarządzenia Wójta 
Gminy Dobra dotyczące pożyczek, wzoru wniosku ws. inicjatywy lokalnej oraz trybu małych zleceń, zatem 



 
 

 

wdrożenie należy uznać za zakończone sukcesem. Skany dokumentów stanowią załącznik do niniejszego raportu 
(punkt 7).  
 

2. Opis zakresu wsparcia udzielonego przez ekspertów.  
Wsparcie udzielone przez ekspertów obejmowało: 

a) Wsparcie zdalne – rozwiązywanie pojawiających się kwestii na bieżąco drogą mailową i telefoniczną. 
b) Wsparcie na miejscu – polegające na trzech wizytach w jednostce, w celu prezentacji projektu, istoty 
wdrożeń, przeprowadzeniu analizy potrzeb wdrożeniowych, omówienia wypracowanych dokumentów, 
udzieleniu odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz zaplanowaniu dalszych działań. 
c) Wsparcie merytoryczne – polegające na przygotowaniu wymaganych dokumentów, w tym: 

 Planu implementacji – w oparciu o diagnozę współpracy JST z NGO w tej gminie, rekomendowano 
wdrożenie określonych instrumentów, przedstawiając rodzaje dokumentów związanych z ich 
implementacją, kroki wdrożeniowe i podstawowe założenia merytoryczne charakteryzujące wybrane 
mechanizmy,  

 Założeń przygotowywania dokumentów, 
 Wzorów dokumentów – uchwał, zarządzeń i regulaminów, niezbędnych dla skutecznego wdrożenia. 

Współpraca z jednostką miała charakter ciągły, intensyfikowała się przed kolejnymi spotkaniami. Wdrożenia 
przebiegały w sposób efektywny, na co wskazują przyjęte dokumenty (Uchwała, Zarządzenia Wójta Gminy 
Dobra).  

 
3. Rezultaty: opis wypracowanych instrumentów współpracy finansowej.  

W procesie wdrażania założono następujący kształt instrumentów: 
a. Instrument pożyczek z budżetu JST dla NGO zastosowano w  charakterze „pomostowym”, tj. polegającym na 

udzieleniu pożyczek przez JST dla organizacji, które pozyskały zewnętrzne wsparcie finansowe, wypłacane na 
zasadzie refundacji, a realizujące zadania mieszczące się w sferze zadań publicznych Gminy Dobra. Środki 
z pożyczki z JST mają ułatwić utrzymanie płynności finansowej NGO w trakcie realizacji projektów 
finansowanych z dotacji/grantów zewnętrznych. Zaproponowano dokumenty: określające typ beneficjentów, 
cele, na które pożyczki mogą zostać udzielone, kryteria oceny zasadności udzielenia pożyczki, kryteria oceny 
zdolności organizacji do spłacenia pożyczki, wzór wniosku i propozycję umowy pożyczki. Rekomendowano 
zastosowanie instytucji weksla wobec osób fizycznych reprezentujących organizacje pozarządowe, aby 
zabezpieczyć interes samorządu.  

b. Podstawowym wyznacznikiem przyjęcia dokumentów prawnych w zakresie małych grantów (tryb małych 
zleceń) było określenie prostej i zrozumiałej dla wnioskodawców procedury oraz określenie sposobu 
szacowania kwoty z budżetu gminy, możliwej do przekazania w formule dotacji w trybie małych grantów. 
Wypracowano projekty dokumentów m.in.: zarządzenie wójta ws. przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 
w trybie małych zleceń, załącznik z regulaminem przyznawania małych zleceń wraz z kryteriami oceny przez 
Komisję konkursową zasadności udzielenia w tej formule dotacji przyznanej na powierzanie lub wspieranie 
realizacji zadań. Dopuszczono możliwość negocjacji przez Komisję konkursową wysokości kwoty 
wnioskowanej dotacji.  

c. Dla instrumentu inicjatywa lokalna, służącemu aktywizacji lokalnej społeczności, przyjęto założenie 
opracowania spójnej dokumentacji w zakresie stosowania tego instrumentu, od uchwały, o której mowa 
w art. 19c ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, po zarządzenie wójta określające m.in. 
wzory dokumentów oraz innych narzędzi proceduralnych, jako wytycznych dla potencjalnych 
wnioskodawców, warunki i sposób ubiegania się o wsparcie inicjatywy lokalnej, zakres przedmiotowy 
wsparcia, warunki i sposób realizacji wsparcia, wymagany wkład mieszkańców i jego formy oraz wzór 
formularza wniosku. Głównym celem było stworzenie procedury prostej, niewpływającej na zniechęcenie 
mieszkańców do zgłaszania nowych pomysłów.  
 
 



 
 

 

4. Wnioski dla innych JST, które chciałyby wdrażać wypracowane instrumenty współpracy finansowej. 
a. Wdrożenia powinny objąć nie tylko przygotowanie wzorów dokumentów, ale także osadzenie nowych 

mechanizmów współpracy w Programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na następne lata.  
b. Zastosowanie proponowanych narzędzi wymaga odpowiedniej i zaplanowanej akcji informacyjno- 

edukacyjnej – tak by organizacje pozarządowe dowiedziały się i poznały procedury dotyczące poszczególnych 
rozwiązań i mogły z nich korzystać.  

 
5. Rezultaty wdrożeń. 
 

Pożyczki:  

 Zarządzenie Wójta Gminy Dobra nr 0050.1.3.16.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu 
udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Dobra wraz z załącznikami: Regulaminem 
udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Dobra, Formularzem wniosku o dzielenie 
pożyczki; wzorem umowy pożyczki i propozycją szablonu deklaracji wekslowej i weksla. 

Tryb małych zleceń: 

 Zarządzenie Wójta Gminy Dobra nr 0050.1.3.15.2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielania dotacji w formie małych grantów przez Gminę Dobra wraz z załącznikiem 
Regulaminem udzielania przez Gminę Dobra dotacji w formie małych grantów. 

Inicjatywa lokalna: 

 Uchwała nr VIII-54/15 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015 r. ws. określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej, z 
załącznikami: Szczegółowymi kryteriami oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej, Oświadczeniem osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzających 
zaangażowanie w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 

 Zarządzenie Wójta Gminy Dobra nr 0050.1.3.17.2015 z 25 czerwca 2015 r. ws. określenia wzoru wniosku o 
inicjatywę lokalną, wzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ppkt a) uchwały NR VIII-54/15 
Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadań publicznych wykonywanych w ramach inicjatywy lokalnej oraz wzoru umowy 
o wykonanie inicjatywy lokalnej. 

 
 


