
 

 

 

„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” 

 

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA (SKRÓT) 

 

URZĄD  Urząd Miasta i Gminy w Witnicy 

NAZWA WDROŻONYCH 

INSTRUMENTÓW  

- regranting, 

- pożyczki, 

- tryb małych zleceń, 

- budżet partycypacyjny 

EKSPERCI DS. 

WDROŻEŃ 

Jan Bereza, Monika Chomątowska 

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Krakowie  

 

1. Opis przebiegu głównych działań wdrożenia.  

Pierwsze spotkanie wdrożeniowe, które odbyło się 16 grudnia 2014 r., zostało poświęcone ustaleniu 

oczekiwań przedstawicieli JST oraz lokalnego środowiska obywatelskiego, diagnozie sytuacji zastanej, pozyskaniu 

informacji potrzebnych dla sporządzenia planu implementacji oraz zarysowaniu zasad wsparcia udzielanego 

przez ekspertów.  

Podczas drugiego spotkania z przedstawicielami JST, które odbyło się 16 marca 2015 r. dyskutowano nad 

pomysłami zaproponowanymi przez ekspertów oraz dzielono się refleksjami po warsztatach, które odbyły się w 

Krakowie w dniach 4-5 marca 2015 r. Opracowano także ramowy plan dalszych działań, który stanowił 

uszczegółowienie poszczególnych kroków przewidzianych w planie implementacji. 

Spotkanie warsztatowe w dniu 28 marca 2015 r. (sobota) w Gminie Witnica zostało zorganizowane w 

budynku Regionalnego Centrum Ratownictwa ze względu na bliskość miejsca organizacji targów wielkanocnych, 

co miało zwiększyć frekwencję na warsztacie. Spotkanie to poświęcone było prezentacji zasad funkcjonowania 

budżetu partycypacyjnego i przeprowadzone zostało w gronie ponad dwudziestu osób – liderów z terenu Gminy, 

reprezentujących Radę Miejską w Witnicy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, szefów jednostek 

pomocniczych Gminy oraz środowiska organizacji pozarządowych. Przedstawione zostały przykłady tworzenia 

budżetu partycypacyjnego dla Gminy oraz dla instytucji kultury prowadzonej przez Gminę. Znaczącą część 

prelekcji poświęcono także znaczeniu konsultacji społecznych w budowaniu zaufania JST z mieszkańcami i 

wykorzystaniu budżetu partycypacyjnego jako instrumentu aktywizacji mieszkańców.  

W dniu 14 maja 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w Gminie. Podczas tego spotkania podsumowano 

drugie warsztaty wdrożeniowe, które odbyły się w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Krakowie oraz dyskutowano 

przede wszystkim nad projektami dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem projektu procedury dotyczącej 

budżetu partycypacyjnego. W wyniku spotkania uzyskano projekty dokumentów bliskie wersji finalnej. 

Prelekcja połączona z warsztatem szkoleniowym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy w dniu 

2 czerwca 2015 r. odbyła się z udziałem radnych Rady Miasta i Gminy Witnica oraz pracowników urzędu. W 

czasie tego spotkania w gronie samorządowców z Gminy Witnica została przeprowadzona prezentacja zasad 

funkcjonowania wybranych przez Gminę mechanizmów współpracy finansowej: regrantingu, pożyczek dla NGO 

oraz budżetu partycypacyjnego. Przedstawione zostały także przez eksperta MSAP mocne i słabe strony wdrożeń 



 

 

przyjętych mechanizmów. Zaznajomiono także radnych RMiG Witnica z dobrymi praktykami oraz przykładami 

zastosowania mechanizmów wdrażanych przez gminę na przykładzie wybranych samorządów w Polsce. 

Rozmawiano także o zapisach w projektach dokumentów przygotowywanych przez Gminę Witnica.  

Spotkanie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy w dniu 19 czerwca 2015 r. miało formę 

prezentacji przygotowywanych mechanizmów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dla 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy. Odbyła się także dyskusja z udziałem eksperta MSAP nt. zasad 

funkcjonowania wybranych przez Gminę mechanizmów współpracy finansowej: regrantingu, pożyczek dla NGO 

oraz budżetu partycypacyjnego. Przedstawiciele UMIG wraz z ekspertem omówili projekty dokumentów 

przyjmowane przez Gminę Witnica. 

W dniu 29 czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące proces wdrożeń. Podczas spotkania 

poruszono sprawę promocji wypracowanych mechanizmów oraz pomysłów Gminy na rozwijanie dalszej 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, także wykraczającej poza stosowanie produktów wypracowanych w 

ramach Projektu. 

Ostatnia wizyta eksperta MSAP odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 r. Miała ona formę spotkania roboczego z 

przedstawicielami zespołu zadaniowego w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, poświęconego omówieniu 

praktycznego przełożenia zapisów w dokumentach wdrożeniowych dla regrantingu, pożyczek dla NGO oraz 

budżetu partycypacyjnego na późniejsze ich zastosowanie, w szczególności w pierwszym roku przygotowywania 

budżetu partycypacyjnego i konieczności dostosowania terminów do prac nad budżetem Gminy. W trakcie 

spotkania z pracownikami UMiG w Witnicy dyskutowano także nad sposobami promocji przyjętych 

mechanizmów regrantingu, pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz budżetu partycypacyjnego. 

 Po zakończeniu projektowej części procesu wdrożeń Gmina Witnica rozpoczęła promocję wypracowanych 

mechanizmów. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.witnica.pl), 

rozpoczęły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące budżetu partycypacyjnego i obecnie mieszkańcy mogą już 

zgłaszać swoje propozycje realizowanych projektów. Gmina przygotowała także specjalny numer wydawanego 

przez siebie informatora „Wieści z Ratusza”, w którym zamieszczone zostały informacje na temat budżetu 

partycypacyjnego (zarówno ogólne, jak i dotyczące procedury budżetu obywatelskiego obowiązującej na terenie 

Gminy Witnica). Informacje zamieszczone w biuletynie mają przystępny charakter.  

 

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. Istotnym wkładem w projekt było zdobycie i uprządkowanie 

wiedzy na temat zasobów instytucjonalnych, doświadczeń oraz potencjału rozwojowego w Gminie w 

zakresie relacji samorządu i trzeciego sektora. 

 Materiałów informacyjnych wspierających jednostkę w samodzielnym wypracowaniu części rozwiązań. 

 Założeń przygotowywania dokumentów dla części instrumentów. 

 Wzorów dokumentów – zarządzeń i uchwał niezbędnych da skutecznego wdrożenia. 

 Zasad promocji instrumentów. 

http://www.witnica.pl/


 

 

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. Gdy nie uda się 

zaangażować społeczeństwa obywatelskiego w przygotowywanie opracowywanych rozwiązań, należy 

zaryzykować, że gotowe do wykorzystania instrumenty, przyczynią się w przyszłości do aktywizacji obywateli 

w Gminie.  

b. Ważne jest, aby w każdym przypadku opierania się na dobrych praktykach z innych jednostek, dostosowywać 

wypracowywane dokumenty do specyficznej sytuacji jednostki. Sytuacja taka miała miejsce w Gminie 

Witnica np. w przypadku wdrażania mechanizmu budżetu partycypacyjnego. Gmina była żywo 

zainteresowana możliwością elektronicznego głosowania przez mieszkańców, niemniej w wyniku rozmów z 

ekspertami i wspólnej refleksji, zdecydowano się na rezygnację z tego pomysłu, ze względu na brak 

wystarczających możliwości technicznych i doświadczenia w przeprowadzeniu tego typu głosowań, co 

mogłoby w znaczący sposób przyczynić się do problemów w przejrzystym zorganizowaniu całego procesu. 

c. W przypadku instrumentów słabo opisanych w aktach prawa powszechnie obowiązującego (jak regranting) 

warto rozważyć przygotowanie aktu wewnętrznego precyzującego zasady stosowania instrumentu. 

 

4. Rezultaty wdrożeń (dokumenty).  

Pożyczki:  

Zarządzenie nr 112/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie regulaminu 

udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych przez Miasto i Gminę Witnica – wraz z załącznikiem: 

Załącznik nr 1: Regulamin udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym przez Gminę Witnica – wraz z 

załącznikami:  

1: Wniosek o udzielenie pożyczki,  

2: Wzór umowy pożyczki, 

3: Wzór weksla, 

4: Deklaracja wystawcy weksla „in blanco”, 

Regranting:  

Zarządzenie nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie przyjęcia 

„Wytycznych w sprawie stosowania trybu podzlecania realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Witnica” – 

wraz z załącznikiem: 

Załącznik nr 1: Wytyczne w sprawie trybu podzlecania realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Witnica 

zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Budżet obywatelski:  

Uchwała nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie określania zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Witnica dotyczących budżetu 

obywatelskiego Miasta i Gminy Witnica – wraz z załącznikiem:  



 

 

Załącznik nr 1: Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy 

Witnica – wraz z załącznikami: 

1: Podział Gminy Witnica na okręgi konsultacyjne  

2: Wniosek o ujęcie zadania w Budżecie Obywatelskim Miasta i Gminy Witnica. 

Małe granty:  

Projekt zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Witnica nr ………….. z dnia …………………….. roku w sprawie przyjęcia 

Regulaminu udzielania dotacji w formie małych grantów przez Miasto i Gminę Witnica – wraz z załącznikiem: 

Załącznik nr 1: Regulamin udzielania dotacji w formie małych grantów przez Miasto i Gminę Witnica 

 

 

Kraków, 2015 r. 

 


