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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  
Podczas wdrożenia rozwiązane zostały kwestie przygotowania podstawowych dokumentów wdrożeniowych oraz 
ustalania zasad promocji i konsultacji wypracowanych rozwiązań.  
W pierwszym etapie dokonana została weryfikacja dokumentów funkcjonujących w gminie i ich krytyczna analiza 
z punktu widzenia zasadności merytorycznej i zgodności z zapisami istotnych aktów prawa procesowego 
i materialnego.  
Pierwsze spotkanie wdrożeniowe, które odbyło się 27.11.2014, zostało poświęcone ustaleniu oczekiwań 
przedstawicieli JST oraz zarysowaniu zasad wsparcia udzielanego przez ekspertów.  
W następnym kroku ustalono priorytety, które powinny zostać zapisane dla stosowania poszczególnych 
instrumentów oraz przesłanki stojące za ich wyborem. Eksperci MSAP rozpoczęli pracę nad przygotowaniem 
zarysu procedur związanych z poszczególnymi instrumentami wdrożeniowymi. Dokumenty zostały przesłane do 
jednostki celem omówienia.  
Podczas spotkania 03.02.2015 ustalone zostały kroki wdrożenia poszczególnych instrumentów oraz omówiona 
została zaproponowana procedura wdrożeń.  
Podczas marcowych i kwietniowych warsztatów wdrożeniowych zorganizowanych w Krakowie przeprowadzono 
dogłębną analizę możliwych dróg wdrożenia wszystkich trzech instrumentów oraz podjęte zostały decyzje, 
w szczególności w zakresie zasad wdrożenia instrumentu dotacji inwestycyjnej.  
W dalszym etapie prowadzono prace równolegle w zakresie trzech instrumentów, przekładając odpowiednie 
zasady na zapisy projektów dokumentów prawnych.  
Kolejne spotkanie w jednostce odbyło się 13.05.2015. W spotkaniu uczestniczył dodatkowo ekspert 
ekonomiczno-finansowy. Dokładnie omówione podczas niego zostały wszystkie projekty zarządzeń i uchwał 
wymagane w celu wdrożenia inicjatywy lokalnej, dotacji inwestycyjnej oraz instrumentu pożyczek. Dokumenty w 
ostatecznej wersji zostały przekazane do jednostki celem uruchomienia ścieżki formalnej.  
24.06.2015 eksperci MSAP ponownie pojawili się w jednostce w celu przedstawienia Radzie Miejskiej 
uzasadnienia do wdrożenia uchwały konstytuującej zasady inicjatywy lokalnej. W spotkaniu uczestniczył 
dodatkowo ekspert ekonomiczno-finansowy. Przy okazji wizyty zostały omówione pomniejsze kwestie związane z 
pozostałymi instrumentami oraz uzyskano deklaracje przedstawicieli urzędu na temat rychłego przyjęcia przez 
burmistrza wszystkich odpowiednich zarządzeń.   
 
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 wizytach w jednostce w celu omówienia wypracowanych dokumentów 
oraz zaplanowaniu dalszych działań. 



 

 

c) Wsparcie merytoryczne – polegające na przygotowaniu wymaganych dokumentów, w tym: 
 Planu implementacji omawiającego kroki wdrożeniowe i podstawowe kwestie merytoryczne tyczące się 

zasad opracowywania instrumentów, 
 Założeń przygotowywania dokumentów dla części instrumentów, 
 Zasad promocji wizualnej niektórych instrumentów, 
 Materiałów informacyjnych wspierających jednostkę w samodzielnym wypracowaniu rozwiązań 

problemów pojawiających się przy okazji działań projektowych (problem wynajmu budynku UM grupie 
lokalnych NGO), 

 Wzorów dokumentów – zarządzeń i uchwał niezbędnych da skutecznego wdrożenia. 
Wsparcie i kontakt z jednostką miało charakter ciągły i należy je ocenić jako efektywne.  
 
3. Wnioski dla innych JST, które chciałyby wdrażać wypracowane instrumenty współpracy finansowej. 
Podstawowe wnioski dla innych JST obejmują następujące sugestie: 
a. Istotnym jest w miarę możliwości zaangażowanie organizacji pozarządowych i przedstawicieli społeczeństwa 

obywatelskiego w proces oceny planowanych instrumentów jednak z uwzględnieniem wymogów 
ekonomiczności procesu przygotowywania instrumentów – nie należy dopuścić by brak zaangażowania lub 
konstruktywnej dyskusji stały się barierą dla skutecznego wdrożenia pożytecznych rozwiązań.  

b. Oprócz przygotowania dokumentów konieczne jest przygotowanie choćby podstawowego planu komunikacji 
zasad korzystania z instrumentów wobec podmiotów zainteresowanych. Procedura stosowania 
instrumentów powinna łączyć postulat szczegółowości z przejrzystością 

c. W przypadku instrumentów słabo opisanych w aktach prawa powszechnie obowiązującego (jak dotacja 
inwestycyjna) warto rozważyć przygotowanie aktu wewnętrznego precyzującego zasady stosowania 
instrumentu. 

 
4. Rezultaty wdrożeń. 

 Projekt zarządzenia określającego wytyczne stosowania instrumentu pożyczki oraz zawierającego 
konieczne załączniki (Załącznik nr 1. Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez 
Miasto Kościerzyna, Załącznik nr 2. Wniosek o udzielenie pożyczki, Załącznik nr 3. Wzór umowy pożyczki).  

 Uchwała nr XIII/86/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
– wraz z załącznikami:  
Załącznik nr 1. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

 Zarządzenie nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 22.07.2015 roku w sprawie określenia 
wzoru wniosku o inicjatywę lokalną, wzoru oświadczenia o którym mowa w załączniku nr 1 art. 5 ust. 2 
pkt. 1 do Uchwały nr XIII/85/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 czerwca 2015 roku, oraz wzoru 
umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej – wraz z załącznikami:  
Załącznik nr 1. Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w 
Kościerzynie,  
Załącznik nr 2. Oświadczenie osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców potwierdzających 
zaangażowane w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,  
Załącznik nr 3. Wzór umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej,  
Załącznik nr 4. Wzór karty oceny wniosku.     

 Zarządzenie nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyny z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie 
przyjęcia „Wytycznych w sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art. 221, ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych” – wraz z załącznikami:  
Załącznik nr 1. Wytyczne w sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art. 221 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych. 


