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1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia. 
Głównym elementem współpracy z Gminą Stary Sącz 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 Gminę Stary Sącz 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 Miasta w Starym Sączu.  

Do 30 czerwca 2015 r. eksperci MSAP sześciokrotnie odwiedzili Urząd Miejski w Starym Sączu: 

 Pierwsze spotkanie  25 listopada 2014 r. poświęcone było analizie potrzeb wdrożeniowych. Po nim 
pracownicy Urzędu przekazali dodatkowe materiały (uchwały, protokoły, programy współpracy 
i sprawozdania z nich, dokumentacje dotyczącą konsultacji), przydatne do opracowania planu implementacji.  

 Drugie spotkanie, w dniu 15 grudnia 2014 r. służyło dyskusji o pierwszej wersji planu implementacji. Na 
podstawie przedstawionych argumentów, po przeanalizowaniu potencjału starosądeckich NGO Władze 
Starego Sącza postulowały o zmianę jednego ze wskazanych instrumentów – rezygnację z regrantingu na 
rzecz małych grantów (zgodę na zmianę instrumentu wyraził Lider projektu).  

 Trzecie spotkanie, 10 lutego 2015 r. odbyło się w szerszym gronie. Władze Starego Sącza zaprosiły 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy, by eksperci przedstawili im Projekt, istotę 
wdrażanych instrumentów i uzasadnienie ich zastosowania w tej gminie. W spotkaniu z starosądeckimi 
organizacjami pozarządowymi, uczestniczyła także Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Wiceburmistrz. Poza 
aspektem wdrożeniowym zaprezentowano istotę Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami 
pozarządowymi na 2015 r. oraz informacje dotyczące pierwszego otwartego konkursu. Po tym spotkaniu 
eksperci przystąpili do prac nad dokumentami dotyczącymi pożyczek i trybu małych zleceń, które zostały 
przekazane do tej JST przed następnym spotkaniem.  

 Czwarte spotkanie  w dniu 20 marca 2015 r., w którym uczestniczył także Ekspert ds. prawnych mec. Tomasz 
Kucharski oraz szerokie grono po stronie Urzędu Miasta w Starym Sączu (m.in. z Burmistrzem, Sekretarzem, 
ze Skarbnikiem i Radcą prawnym), poświęcone było dyskusji nad zapisami właściwych dokumentów 
dotyczących pożyczek z budżetu JST dla NGO. W tej gminie, zawężono zwrotne wsparcie finansowe 
adresowane do organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia finansowane ze środków 
zewnętrznych (pożyczki o charakterze pomostowym, pozwalające na utrzymanie płynności finansowej 
między kolejnymi transzami dotacji/grantu). Przygotowano dokumenty w formie Zarządzenia Burmistrza w 



 

 

sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Stary Sącz 
wraz z Załącznikami (projekty prezentowano w raporcie z wdrożeń nr 2). Omówiono także proponowane 
rozwiązania dotyczące trybu małych zleceń. Uczestnicy spotkania w sposób konstruktywny, ukazując 
konsekwencje zaproponowanych zapisów, uszczegółowili projekty dokumentów. Doprecyzowano także 
oczekiwania JST w związku z wdrożeniem dotacji inwestycyjnej, dyskutując o jej wstępnych ramach. W tym 
dniu Burmistrz Starego Sącza zaakceptował i podpisał Plan implementacji, zawierający kroki i ramowy 
harmonogram wdrożeń poszczególnych instrumentów. Po spotkaniu przystąpiono do korekty dokumentów 
i uszczegółowienia rozwiązań prawnych w zakresie dotacji inwestycyjnej.  

 Piąte ze spotkań  odbyło się 27 kwietnia 2015 r.  dotyczyło akceptacji ostatecznej wersji dokumentów w 
zakresie pożyczek i małych grantów. W ramach spotkania pojawiła się ze strony władz JST sugestia by dla 
małych grantów zaproponować załącznik z Kartą oceny oferty. Dokument został przygotowany przez 
Ekspertów ds. wdrożeń MSAP we współpracy z Ekspertem ds. prawnych i przekazany JST. Podczas 
kwietniowego spotkania szczegółowo przedyskutowano zasady wdrożenia dotacji inwestycyjnej. W tym 
spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel MPiPS. 

 Szóste spotkanie  w dniu 24 czerwca 2015 r. dotyczyło prezentacji wypracowanych w Gminie Stary Sącz 
dokumentów na wspólnym posiedzeniu dwóch komisji Rady Miejskiej w Starym Sączu: Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania 
wskazanych instrumentów w tej jednostce, charakteryzując korzyści płynące z przyjęcia proponowanych 
dokumentów. Ekspert dr Michał Kudłacz i mec. Tomasz Kucharski odpowiadali na pytania dotyczące 
szczegółów prezentowanych projektów. Radni poparli dokumenty przygotowane w Projekcie. 
 

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 sześciu 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 – w przypadku Starego Sącza dla dotacji inwestycyjnej, 
 Wzorów dokumentów – zarządzeń i regulaminów, karty oceny wniosków  niezbędnych dla skutecznego 

wdrożenia. 
Współpraca z jednostką miała charakter ciągły, intensyfikowała się przed kolejnymi spotkaniami. Wdrożenia 
przebiegały w sposób systematyczny i efektywny, na co wskazują przyjęte dokumenty (Zarządzenia Burmistrza 
Starego Sącza).  
 

3. Rezultaty: opis wypracowanych instrumentów współpracy finansowej. 
W procesie wdrażania założono następujący kształt mechanizmów współpracy finansowej: 
a. Dla instrumentu pożyczek przyjęto, że podstawową funkcją tego instrumentu powinno być wsparcie 

o charakterze pomostowym, udzielane przez JST dla organizacji, które pozyskały zewnętrzne wsparcie 
finansowe, przyznawane na zasadzie refundacji. Pożyczki będą przyznawane jedynie na realizację projektów 
mieszczących się w sferze zadań publicznych gminy Stary Sącz. Środki z pożyczki z JST mają ułatwić utrzymanie 
płynności finansowej NGO w trakcie realizacji projektów finansowanych z dotacji/grantów zewnętrznych. 
Zaproponowano i przedyskutowano stosowne dokumenty: od zarządzenia Burmistrza ws. przyjęcia regulaminu 
pożyczek, przez załącznik w postaci regulaminu pożyczek określający 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. W toku dyskusji o formach zabezpieczenia 



 

 

udzielonego wsparcia skorzystano z weksla wobec osób fizycznych reprezentujących organizacje pozarządowe, 
aby zabezpieczyć interes samorządu.  

b. Dla małych grantów założono, iż powinien to być instrument, który cechuje większa (niż w przypadku np. trybu 
konkursowego) elastyczność m.in. dla NGO w zakresie procedury i terminu ubiegania się o wsparcie. Dla 
zwiększenia przejrzystości wykorzystania tego narzędzia zaproponowane zostały dokumenty m.in.: zarządzenie 
Burmistrza ws. przyjęcia regulaminu udzielania dotacji w trybie małych zleceń, załącznik z regulaminem 
przyznawania małych zleceń. Nowością, z inicjatywy JST, była wypracowana wspólnie karta oceny oferty, 
dotycząca zasadności udzielenia w tej formule dotacji przyznanej na powierzanie lub wspieranie realizacji zadań.  

c. Dla mało popularnego instrumentu dotacji inwestycyjnej podjęto kroki uszczegóławiające rozumienie tego 
narzędzia, zbadano okoliczności, w których gmina Stary Sącz rozważa wykorzystanie dotacji inwestycyjnej 
(wobec jakich podmiotów, na jaki cel, co rozumie się pod pojęciem środków trwałych finansowanych za 
pośrednictwem tego narzędzia). Na podstawie oczekiwań władz JST opracowano dokumentację określającą 
warunki brzegowe udzielania dotacji inwestycyjnej. Zespół MSAP we współpracy z Ekspertem ds. prawnych 
i finansowych rozpoznał możliwość optymalnego dla Starego Sącza schematu wdrożenia instrumentu.  
 

4. Wnioski dla innych JST, które chciałyby wdrażać wypracowane instrumenty współpracy finansowej. 
Na kanwie doświadczeń ze współpracy z Urzędem Miasta w Starym Sączu wydaje się, że istotne jest precyzyjne 
ustalenie celów, którym służyć będą konkretne narzędzia współpracy finansowej JST-NGO. Pozwala to na 
optymalnie zaprojektowanie dokumentów strukturyzujących wdrażanie poszczególnych narzędzi.  
W oparciu o kilkumiesięczną współpracę warto zwrócić uwagę, że dobór instrumentów do wdrażania w danej JST 
powinien korespondować zarówno z potencjałem organizacji pozarządowych działających na ich terenie, ale także 
pośrednio ze środkami finansowymi przeznaczanymi w budżecie JST na tę współpracę. 
Z tematów pojawiających się w ramach wdrożeń można zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 

 W przypadku regrantingu warto zdefiniować potrzeby, jakie ma zaspokoić wspomniany instrument, 
zarówno po stronie JST jak i NGO. Z aspektów szczegółowych istotne jest sprawdzenie, czy 
stowarzyszenie, którego członkiem zwyczajnym jest dana jednostka samorządu terytorialnego, może 
być brane pod uwagę w charakterze „operatora”? 

 W odniesieniu do pożyczki należy stworzyć precyzyjny regulamin udzielania pożyczki, zawierający 
najważniejsze informacje na temat warunków udzielania i spłaty pożyczek, prawa i obowiązki obu stron, 
które pozwolą na uniknięcie ewentualnych sporów. W związku z faktem, iż ustawa o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie dość ogólnie opisuje to narzędzie, to na samorządzie spoczywa 
obowiązek wypracowania szczegółowych, jasnych i przejrzystych zasad udzielania pożyczek. Do 
rozważenia pozostaje upublicznienie: zarządzenia organu wykonawczego, regulaminu pożyczki, wzoru 
umowy. W przypadku Starego Sącza w odniesieniu do pożyczek rozważano i poszukiwano możliwości 
udzielania ich na okres wykraczający poza rok budżetowy.  

 W przypadku trybu małych zleceń punktem wyjścia jest formularz – zgodny ze wzorem określonym 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. – oceniany przez 
wnioskodawców, jako zbyt rozbudowany. W kontekście atutów tego narzędzia pojawia się pytanie, jak 
dalece zasadne jest formalizowanie współpracy w ramach trybu małych zleceń? Z punktu widzenia 
transparentności wydatkowania środków publicznych warto opracować procedury (zarządzenie wraz 
z regulaminem). W przypadku Starego Sącza wypracowano także kartę oceny wniosków, którą wypełnia 
merytoryczny pracownik Urzędu Miasta, jako rekomendacje dla Burmistrza. Inną kwestią jest 
przekazanie wyników tej oceny podmiotom ubiegającym się o małe granty, tak by wnioskodawcy 
otrzymali zwrotną informację o słabych lub mocnych stronach złożonego wniosku, co z pewnością 
wpłynie na jakość kolejnych aplikacji o dotację przyznawaną w trybie małych zleceń. Odrębną sprawą 
jest także polityka informacyjna JST w zakresie upubliczniania kwoty przeznaczonej na realizację zadań 
w tym trybie.  

 W odniesieniu do dotacji inwestycyjnej, konieczne jest opracowanie szczegółowych wytycznych, 
definiujących, komu, kiedy i na jaki cel to wsparcie może zostać udzielone.  



 

 

Poza przyjęciem dokumentów warunkujących wykorzystanie poszczególnych instrumentów warto poświęcić 
nieco czasu i środków finansowych na promocję poszczególnych narzędzi współpracy finansowej, by NGO 
dowiedziały się o nowych możliwościach współpracy, poznały istotę narzędzi i rozważyły możliwość ubiegania 
się o tę formę wsparcia. Partnerskie relacje mogą posłużyć także do doskonalenia dokumentów, formularzy, by 
optymalnie służyły realizacji przyjętych założeń.  

 
5. Rezultaty wdrożeń. 
Pożyczki: 

 Zarządzenie nr 155/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Gminę Stary Sącz wraz z załącznikami:  
o Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Gminę Stary Sącz 
o Formularz wniosku o dzielenie pożyczki 
o wzór umowy pożyczki i propozycja szablonu deklaracji wekslowej i weksla. 

Tryb małych zleceń: 

 Zarządzenie nr 153/2105 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielania dotacji w formie małych grantów przez Gminę Stary Sącz wraz z załącznikiem: 

o Regulaminem udzielania dotacji w formie małych grantów przez Gminę Stary Sącz oraz Załącznikiem 
Kartą oceny oferty  

Dotacja inwestycyjna 

 Zarządzenie nr 156/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
„Wytycznych w sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych” wraz z załącznikiem:  

o Wytyczne w sprawie stosowania trybu dotacji inwestycyjnej zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy 
o finansach publicznych 

 
 


