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W ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z 

organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” (MWF) założono dwuetapowy 

proces rekrutacji, obejmujący w pierwszej kolejności wybór 30 JST, które zostały poddane 

pogłębionej analizie. W jej wyniku zespół ekspertów (powołany przez MPiPS oraz Partnerów 

Projektu) wyłonił 20 JST, w których następnie zostały wdrożone poszczególne instrumenty 

współpracy finansowej, oraz JST, które trafiły na listę rezerwową. 

 

1. Podsumowanie i ocena wdrożeń realizowanych wg. koncepcji/metodologii MSAP, w tym 

ocena współpracy MSAP-JST: 

 

 

a. Krótka charakterystyka koncepcji: 

W ramach projektu zastosowano dwie metody wdrażania instrumentów finansowych 

(metoda partycypacyjna oraz metoda ekspercka). Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP) 

odpowiadała za wdrożenie przez dziesięć jednostek samorządu terytorialnego (JST), szczebla 

gminnego i powiatowego, wybranych instrumentów współpracy samorządu i organizacji 

pozarządowych (NGO) z wykorzystaniem tzw. koncepcji eksperckiej.  

Metoda ta: 

 obejmuje intensywne zaangażowanie ekspertów po stronie projektu, którzy poza 

wypełnianiem roli doradczej pełnić pełnili także funkcję bezpośredniego wsparcia i 

koordynacji działań wdrożeniowych; 

 zakłada, że implementacja wybranych instrumentów będzie miała oparcie w szeroko pojętej 

metodologii nauk społecznych i będzie odbywała się równolegle z elementami badawczymi. 

Wdrożenia objęły 10 jednostek samorządu terytorialnego: 

 Dobra – Urząd Gminy, 

 Koszyce – Urząd Gminy, 

 Kościerzyna – Urząd Miasta, 

 Kutno – Starostwo Powiatowe, 

 Rajcza – Urząd Gminy, 

 Stary Sącz – Urząd Miejski, 

 Szklarska Poręba – Urząd Miejski,  

 Sztum – Urząd Miasta i Gminy,  

 Witnica – Urząd Miasta i Gminy, 

 Zaleszany – Urząd Gminy. 

Zakres przedmiotowy wdrożeń objętych metodą ekspercką MSAP odnosi się bezpośrednio do 

celu projektu, jakim jest włączenie w działania jednostek samorządu terytorialnego następujących 

instrumentów finansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na zakres przedmiotowy 

procesu implementacji składają się następujące instrumenty: 

 regranting,  

 pożyczki, 

 poręczenia/gwarancje, 

 inicjatywa lokalna, 

 tryb małych zleceń, 
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 dotacja inwestycyjna, 

 budżet partycypacyjny. 

Opis procedury wdrożeniowej: 

1.1 Podstawą do realizacji wdrożeń było zapoznanie JST z warunkami udziału w tym etapie 

projektu oraz podpisanie umowy o współpracy pomiędzy MSAP i JST. 

1.2 W oparciu o umowę o współpracy JST powołał zespół ds. wdrożenia instrumentów 

współpracy finansowej, składający się co najmniej z dwóch przedstawicieli JST. Zespół miał charakter 

roboczy, a sposób i forma jego powołania należały do władz wykonawczych JST. 

1.3 Każda uczestnicząca w projekcie JST zyskała swojego opiekuna (eksperta ds. wdrożeń), 

którego zadaniem było: 

a. zapewnienie ciągłej pomocy w zakresie wdrożeń oraz utrzymywanie kontaktu z wdrażającymi 

podmiotami (kontakt telefoniczny, mailowy), 

b. pomoc w przygotowaniu dokumentacji wdrożeniowej, 

c. odbywanie regularnych wizyt we wdrażającej JST w celu wsparcia implementacji na miejscu 

(od 5 do 10 wizyt na JST), 

d. dokonywanie oceny postępu wdrożeń (m.in. przygotowanie dwóch raportów cząstkowych z 

postępu wdrożeń na potrzeby monitoringu i ewaluacji), 

e. Realizacja działań zgodnie z uzgodnionymi planami implementacji. 

1.4 Praca eksperta ds. wdrożeń była wspomagana kompetencjami eksperta prawnego oraz 

eksperta finansowo-ekonomicznego, udzielających wsparcia przy: 

a. analizie prawnych uwarunkowań działania JST (ustawy, rozporządzenia, interpretacje, wyroki) 

oraz dotychczasowych wyników projektu (wyników zadania 1 oraz koncepcji wdrożeń), 

b. analizie finansowych uwarunkowań działania JST (budżety, wytyczne RIO, wytyczne MF) oraz 

dotychczasowych wyników projektu (wyników zadania 1 oraz koncepcji wdrożeń), 

c. analizie uwarunkowań w zakresie zarządzania (regulaminy organizacyjne, struktura urzędu 

JST, zasoby finansowe i osobowe poświęcone na współpracę z NGO), 

d. uczestniczeniu w warsztatach wdrożeniowych. 

1.5 Zespół ds. wdrożenia wspólnie z ekspertem ds. wdrożeń MSAP dokonał ogólnej analizy 

potrzeb wdrożeniowych. 

1.6 Na początku współpracy została przeprowadzona ogólna diagnoza stanu współpracy danej 

JST z NGO poprzez dokonanie samooceny na podstawie metodologii Lokalnego Indeksu Jakości 

Współpracy.  

1.7 Na podstawie analizy potrzeb wdrożeniowych oraz Indeksu Jakości Współpracy został 

opracowany plan wdrożeń przewidzianych instrumentów współpracy finansowej dla każdej JST 

(spisany w formie „Planu implementacji”). 

1.8 Indywidualne plany implementacji uwzględniały m.in. wielkość alokacji budżetowej, 

uszczegółowioną analizę potrzeb wdrożeniowych (z wykorzystaniem wywiadów IDI z 

przedstawicielami kierownictwa danej JST), specyfikę urzędu, typ usług potencjalnie objętych 

poszczególnymi instrumentami. 
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1.9 Wsparcie MSAP na etapie wdrażania obejmowało wsparcie indywidualne oraz grupowe dla 

każdej JST.   

1.10 W ramach indywidualnego wsparcia przewidziano od 5 do 12 dni pomocy wdrożeniowej dla 

każdego z instrumentów (średnio 8 dni – w zależności od poziomu skomplikowania konkretnego 

instrumentu i potencjału JST) – była to praca w na miejscu w danej JST oraz zdalna (kontakty poprzez 

maile i telefony, przygotowywanie wzorów dokumentacji dla danej jednostki). 

1.11 W ramach wsparcia grupowego przewidziano cztery 2-dniowe warsztaty wdrożeniowe, w 

których uczestniczyły podmioty wdrażające te same lub podobne instrumenty współpracy. W każdym 

z warsztatów uczestniczyli przedstawiciele JST oraz NGO z pięciu miejscowości, a przedstawiciele 

każdej z nich uczestniczyli w dwóch warsztatach. W warsztatach w dniach 2-3 marca 2015 

uczestniczyło 8 przedstawicieli JST oraz 4 NGO; w dniach 4-5 marca odpowiednio 10 JST, 5 NGO; w 

dniach 20-21 kwietnia 8 JST i 3 NGO, 22-23 kwietnia 9 JST i 5 NGO. Warsztaty wdrożeniowe zostały 

zorganizowane przez zespół projektowy MSAP – w każdym warsztacie uczestniczyli eksperci ds. 

wdrożeń oraz ekspert wiodący lub jego asystent, a także ekspert prawny, ekspert finansowo-

ekonomiczny. 

1.12 Dla każdej JST na zakończenie etapu wdrożenia został opracowany raport podsumowujący 

ten etap. Raporty zostały opracowane przy zaangażowaniu przedstawicieli JST. Wyniki wdrożeń 

zostaną opisane i umieszczone na internetowej mapie dobrych praktyk. 

1.13 MSAP pokrywał koszty związane z organizacją warsztatów (wynajem sali, noclegi i 

wyżywienie dla uczestników, refundacja kosztów dojazdu). 

 

b. Opinie (wybrane) JST dot. współpracy z Partnerem (MSAP): 

Dobra – Urząd Gminy Udział w projekcie i współpraca z Partnerem 
(MSAP) zachęciły do dalszego stosowania 
wdrażanych instrumentów oraz rozszerzenia ich 
katalogu w przyszłości. Nie zachodziła potrzeba 
korzystania ze wsparcia indywidualnego.  

Kutno – Starostwo Powiatowe Urzędnicy i władze twierdzą, iż w przyszłości 
chcą stosować wdrożone mechanizmy. 
Pozytywnie ustosunkowują się do 
wypracowanych podczas projektu dokumentów 
dotyczących przyznawania dotacji w trybie 
małych zleceń (sprecyzowanie szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków). Pomysł 
zorganizowania dodatkowych spotkań 
szkoleniowych z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańcami Powiatu, 
przekraczał założenia projektowe i wyraźnie 
odpowiadał przedstawicielom JST (przyczynił się 
do zwiększenia wiedzy na temat mechanizmów 
finansowych także wśród samych urzędników i 
władz JST). 

Rajcza – Urząd Gminy Dzięki merytorycznej wiedzy którą zyskali 
zarówno urzędnicy jaki i mieszkańcy wzrosło 
zainteresowanie tego typu wsparciem. W 
przyszłości planowane jest szerokie stosowanie 
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wszelkich możliwości wpływających na 
aktywność obywatelską. W tym celu min. w 
gminie trwają pracę nad powołaniem 
młodzieżowej rady gminy, aby edukacje 
obywatelską prowadzić  już dla najmłodszych 
zainteresowanych mieszkańców. 

Szklarska Poręba – Urząd Miejski  Zakres wsparcia ekspertów MSAP był 
adekwatny do oczekiwań – zgodnie z 
założeniami metody eksperckiej. 

Sztum – Urząd Miasta i Gminy  Wsparcie i kontakt z jednostką miało charakter 
ciągły i należy je ocenić jako raczej efektywne. 
Zarówno po stronie ekspertów jak i 
przedstawicieli jednostki zachowana została 
niezbędna doza elastyczności i 
kooperatywności. 

Witnica – Urząd Miasta i Gminy Udział w projekcie zachęcił do wzmacniania 
współpracy finansowej między organizacjami 
pozarządowymi a samorządem oraz zachęcił do 
stosowania wdrażanych mechanizmów. Pomysł 
zorganizowania dodatkowych spotkań 
szkoleniowych z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych oraz mieszkańcami Gminy, 
przekraczał założenia projektowe i wyraźnie 
odpowiadał przedstawicielom JST (przyczynił się 
do zwiększenia wiedzy na temat mechanizmów 
finansowych także wśród samych urzędników i 
władz JST). 

 

c. Opinie Partnera dot. współpracy z JST: 

Dobra – Urząd Gminy Projekty zarządzeń Wójta i uchwała Rady Gminy 
w sprawie inicjatywy lokalnej zostały 
skonsultowane przed ich ostatecznym 
podjęciem z komisjami Rady Gminy, sołtysami 
wsi, pracownikami Urzędu Gminy oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
Pomimo wątpliwości członków Rady Gminy 
związanych z obawami zmniejszenia ich wpływu 
na decyzje podejmowane przez organ 
wykonawczy, projekty dokumentów 
wypracowane w ramach projektu zostały 
przyjęte przez Radę, a następnie Wójt wydał 
stosowne zarządzenia. 

Kutno – Starostwo Powiatowe Proces wdrożeń przebiegł w sposób 
zadowalający. Pewien niedosyt budzi fakt 
rezygnacji z wdrażania regrantingu oraz budżetu 
partycypacyjnego oraz ciągły brak sprawnej 
komunikacji pomiędzy urzędnikami a władzami 
Powiatu oraz organizacjami pozarządowymi, 
który nie uległ lub uległ nieznacznej poprawie w 
wyniku wdrożeń. Negatywnym aspektem jest 
także stosunkowo duża bierność społeczeństwa 
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obywatelskiego Powiatu i niewielkie 
zainteresowanie konsultacjami społecznymi 
oraz samymi wdrożeniami. 

Rajcza – Urząd Gminy Poszerzenie zakresu mechanizmów współpracy 
finansowej Gminy Rajcza z organizacjami 
pozarządowymi posłużyło osiągnięciu zarówno 
efektu wzmocnienia sektora NGO w gminie 
(możliwości realizacji zadań), jak i aktywizacji 
społeczności lokalnej i jej silniejszej integracji. 
Wybór mechanizmów inicjatywy lokalnej i 
budżetu partycypacyjnego, w założeniu władz 
gminy, miał dać samorządowi konkretne 
instrumenty podniesienia zaangażowania 
mieszkańców w sprawy gminy i 
instytucjonalizacji lokalnych grup poprzez 
zachęcenie ich do tworzenia podmiotów 
trzeciego sektora. Wskazanie nowych 
możliwości dla grup mieszkańców i organizacji 
pozarządowych, podniesienie wiedzy i 
pokazanie dobrych praktyk powinno 
zaowocować w dłuższej perspektywie czasowej. 

Szklarska Poręba – Urząd Miejski  Współpraca z Miastem Szklarska Poręba 
przebiegała poprawnie. Osoby wyznaczone do 
współpracy po stronie UM w Szklarskiej Porębie 
po ponowieniu prośby wywiązywały się z 
zadeklarowanych zadań. W zaplanowanych 
spotkaniach brała udział szeroka reprezentacja 
pracowników UM, z racji propozycji wdrożenia 
budżetu partycypacyjnego, którego realizacja 
prawdopodobnie będzie angażowała różne 
wydziały UM. Dyskusje w trakcie spotkań nie 
były bardzo konstruktywne, jednak wspólnie z 
ekspertami udało się wypracować wzory 
dokumentów spełniające oczekiwania władz 
Miasta Szklarska Poręba i adekwatne do sytuacji 
pojawiających się w tej JST. Efektem była 
akceptacja przedstawionych na piśmie 
szczegółowych rozwiązań w zakresie 
poszczególnych narzędzi współpracy finansowej 
z NGO. Ze strony przedstawicieli władz JST nie 
padły deklaracje dotyczące kolejnych kroków 
związanych z wykorzystaniem przygotowanych 
projektów dokumentów. 

Sztum – Urząd Miasta i Gminy  Głównym problemem była daleko idąca 
koncentracja władzy w Sztumie. Większość 
decyzji – nawet incydentalnych, czy 
technicznych – jest podejmowana przez samego 
Burmistrza. Zważywszy na jego rozliczne 
obowiązki, wydłuża to czas dokonywania 
rozstrzygnięć. Eksperci ds. wdrożeń MSAP 
zaproponowali więc spisywanie kluczowych 
pytań, jakie padają pod nieobecność 
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Burmistrza, w celu udzielenia na nie odpowiedzi 
przez pracowników Urzędu drogą mailową lub 
telefoniczną po stosownych konsultacjach z 
organem wykonawczym. 
Problemem było także niesprecyzowane 
oczekiwania przedstawicieli jednostki tej 
jednostki w zakresie kształtu budżetu 
obywatelskiego. Na kolejnych spotkaniach 
prezentują oni skrajnie różne koncepcje – od 
całkowitej przebudowy omawianego narzędzia, 
przez nadania mu komplementarnej względem 
inicjatywy lokalnej formy po jedynie 
kosmetyczne zmiany w istniejącej uchwale i 
zarządzeniu. 

Witnica – Urząd Miasta i Gminy Proces wdrożeń przebiegł w sposób bardzo 
dobry. Nie występowały większe trudności we 
wdrożeniach, zrealizowano wszystkie zakładane 
produkty. Okresowe trudności, polegające na 
spowolnieniu prac, wynikające z dużą ilością 
bieżących zadań Gminy, zostały ostatecznie 
pokonane i wdrożenia zakończyły się w 
terminie. 

 

 

d. Wnioski. 

Wśród najczęściej pojawiających się opinii zarówno po stronie JST, jak i MSAP, zdecydowanie 

przeważały pozytywne oceny współpracy przy wdrażaniu wybranych instrumentów finansowych. 

Proces wdrażania przebiegał zgodnie z przyjętą metodologią, w miarę potrzeb wzbogacaną o 

dodatkowe elementy – na podstawie porozumienia pomiędzy uczestniczącymi w procesie stronami. 

Wyrazem dobrego poziomu współpracy pomiędzy JST, a MSAP są liczne deklaracje zainteresowania 

dalszego stosowania wdrażanych instrumentów oraz rozszerzania ich katalogu.   

 

2. Podsumowanie i ocena wdrożeń wg. koncepcji/metodologii FRDL, w tym ocena współpracy 

FRDL-JST. 

a. krótka charakterystyka koncepcji, 

Drugim partnerem realizującym wspólnie z Ministerstwem projekt pn. „Wzmocnienie 

mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako 

realizatorami zadań publicznych” jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL), która 

odpowiadała za wdrożenie właściwych mechanizmów współpracy, a dokładniej na wsparciu 

organizacji wdrożeń oraz wsparciu merytorycznym w ich przygotowaniu i przeprowadzeniu 

w 10 jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Celem wdrożeń było włączenie w działania JST 

instrumentów współpracy z organizacjami pozarządowymi objętych projektem lub udoskonalenie 

tych instrumentów, o ile były one wcześniej stosowane. Przeprowadzane przez FRDL wdrożenia 

następowały z wykorzystaniem tzw. metody partycypacyjnej. Polegała ona na wspólnym 

wypracowaniu wdrażanych instrumentów współpracy finansowej przez przedstawicieli samorządu 

i organizacji pozarządowych i szerokim konsultowaniu wypracowanych propozycji rozwiązań ze 

środowiskiem pozarządowym danej gminy lub powiatu. 
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Wdrożenia objęły 10 jednostek samorządu terytorialnego: 

- Powiat Gostyński 

- Miasto i Gmina Iława 

- Powiat Iławski 

- Gmina Mogilany 

- Gmina Sadki 

- Miasto Słupsk 

- Gmina Szemud 

- Miasto Tomaszów Lubelski 

- Miasto i Gmina Wołów 

- Miasto i Gmina Wałcz 

Zdecydowano, że zakresem przedmiotowym instrumentów współpracy wdrażanych metodą 

partycypacyjną przez FRDL objęto: 

- regranting 

- pożyczki 

- poręczenia 

- gwarancje 

- inicjatywa lokalna 

- tryb małych zleceń 

- dotacja inwestycyjna 

- budżet partycypacyjny 

 

 Opis procedury wdrożeniowej z zastosowaniem metody partycypacyjnej: 

Pierwszym etapem była rekrutacja JST do wdrożeń. Następowała ona w trakcie i po 

przeprowadzanych przez FRDL szkoleniach, na których informowano uczestników o wdrożeniach 

i możliwości wzięcia w nich udziału Niezależnie od tego, w celu zainteresowania jak największego 

kręgu adresatów, informacja o możliwości udziału w fazie wdrożeń była także rozesłana drogą e-

mailową do JST i organizacji pozarządowych nie uczestniczących w szkoleniach. Warunkiem wzięcia 

przez JST udziału w rekrutacji było zadeklarowanie chęci wdrożenia co najmniej dwóch instrumentów 

współpracy finansowej. Następnie powołany przez Ministerstwo (Lidera projektu) i partnerów (FRDL 

i MSAP) zespół ekspercki dokonał analizy zgłoszonych do udziału JST rekomendując 30 samorządów 

do dalszego etapu rekrutacji. Ostatecznie zespół, po dodatkowych analizach zarekomendował 20 JST 

do wdrożeń. 

Drugim etapem była właściwa realizacja wdrożeń. Podstawą do realizacji wdrożeń było 

zapoznanie JST z warunkami udziału w tym etapie projektu oraz podpisanie umowy o współpracy 
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pomiędzy Liderem projektu, FRDL i JST. W oparciu o umowę o współpracy JST powołano zespół ds. 

wdrożenia instrumentów współpracy finansowej, składający się co najmniej  

z: prezydenta/burmistrza/wójta/ starosty lub członka zarządu powiatu, osoby zajmującej w urzędzie 

współpracą z organizacjami pozarządowymi, skarbnika, przewodniczącego rady gminy/powiatu lub 

wyznaczonego przez niego radnego oraz przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy/powiatu wskazanych przez organ wykonawczy. Do zadań zespołu ds. 

wdrożeń w pierwszej kolejności należało opracowanie dla danej JST planu wdrożeń przewidzianych 

instrumentów współpracy finansowej.  

W ramach tego etapu każda JST otrzymywała pomoc doradcy - opiekuna, który stale 

współpracował z przedstawicielami JST na miejscu i zdalnie (telefonicznie, e-mailowo) oraz 

konsultował poszczególne elementy wdrożenia współpracy finansowej. Pomoc doradcy – opiekuna 

dotyczyła także organizacji spotkań z organizacjami pozarządowymi oraz na uczestniczeniu  

w spotkaniach. Dodatkowym wsparciem udzielanym JST przez FRDL była pomoc prawnika  

i  specjalisty od finansów publicznych, których zaangażowanie wykorzystano podczas prac nad 

tworzeniem projektu umowy na regranting, pożyczkę, poręczenie/gwarancję, dotacje inwestycyjnie, 

a także przy opracowaniu wzoru dokumentu w ramach inicjatywy lokalnej oraz procedury trybu 

małych zleceń. 

Na zakończenie etapu wdrożeń dla każdej JST został opracowany raport podsumowujący ten 

etap. Raporty zostały opracowane przy zaangażowaniu przedstawicieli JST. 

 

b. opinie (wybrane) JST dot. współpracy z Partnerem (FRDL), 

Współpraca Partnera (FRDL) z właściwą jednostką samorządu terytorialnego polegała przede 

wszystkim na skierowaniu do JST doradcy – opiekuna, który na miejscu lub zdalnie udzielał jednostce 

wsparcia podczas wdrażania wybranych instrumentów współpracy finansowej. Jak wynika ze 

sporządzonych kart monitoringu z poszczególnych spotkań wdrożeniowych każda JST bardzo 

pozytywnie zaopiniowała przebieg współpracy z opiekunem reprezentującym Partnera (FRDL) 

wskazując, że zakres udzielonego przez doradcę wsparcia był w pełni adekwatny do oczekiwań 

jednostki. 

Urząd Miasta w Iławie Przedstawiciele Urzędu Miasta w Iławie 
uczestniczący w etapie wdrożeń w tej jednostce 
wskazywali na bardzo dużą pomoc 
merytoryczną jaką otrzymali od opiekuna – 
doradcy, który prowadził i moderował 
spotkania z organizacjami pozarządowymi, w 
trakcie spotkań przedstawiał wzory istniejących 
już i wykorzystywanych w praktyce 
dokumentów związanych ze stosowaniem 
instrumentów współpracy, a także udzielał 
pomocy w organizacji prac zespołu ds. wdrożeń. 
Jak wynika ze sporządzonej karty monitoringu z 
wdrożeń w jednostce „przedstawiciele JST 
wyrażali zadowolenie ze współpracy z 
ekspertami, jak i z uczestnictwa w projekcie”. 

Urząd Miasta w Słupsku Uczestniczący w etapie wdrożeń 
przedstawiciele jednostki wskazywali, że 
doradca - opiekun uczestniczył w spotkaniach 
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Zespołu ds. wdrożeń oraz brał udział w 
prowadzonych z organizacjami pozarządowymi 
konsultacjach. Udzielał wielu istotnych 
informacji dotyczących projektu oraz 
koordynował współpracę Zespołu z doradcami  i 
ekspertami. Przekazywał projekty procedur oraz 
przykłady dobrych praktyk z innych JST do 
wykorzystania w pracy zespołu. Wyjaśniał wiele 
spraw i wątpliwości m.in. dotyczących 
określenia warunków i sposobu realizacji 
wsparcia oraz wzoru formularza wniosku w 
sprawie inicjatywy lokalnej. 

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Współpraca w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Wołowie pomogła zakończyć wstrzymaną w 
2014 r. próbę wdrożenia inicjatywy lokalnej. Jak 
wynika z karty monitoringu „ekspert pomógł 
w wypracowaniu uchwał, które ostatecznie 
zostały przyjęte” oraz wsparł jednostkę w 
zakresie przeprowadzenia skutecznej promocji 
mającej na celu zainteresowanie organizacji 
pozarządowych i obywateli wdrażanymi 
narzędziami. 
 

Urząd Gminy w Sadkach Przedstawiciele Urzędu Gminy w Sadkach 
wskazali na duże zaangażowanie doradcy FRDL, 
który wielokrotnie uczestniczył w pracach 
Zespołu ds. wdrożeń oraz w spotkaniach 
z „przedstawicielami lokalnych organizacji aby 
pomóc w przygotowaniu projektów stosownych 
dokumentów służących wdrożeniu dwóch 
instrumentów współpracy finansowej”. 
Zaznaczono także, że „wszelkie sprawy były na 
bieżąco rozwiązywane przez doradcę z racji jego 
kilkunastoletniego doświadczenia”.  
 

Urząd Gminy Mogilany Współpraca w tej jednostce została oceniona 
pozytywnie. Wskazano, że opiekun – doradca 
wspierał jednostkę w trakcie spotkań z 
organizacjami pozarządowymi, udzielał 
konsultacji telefonicznych oraz z 
wykorzystaniem poczty elektronicznej.   

 

c. Opinie (wybrane) Partnera dot. współpracy z JST, 

Współpraca przedstawicieli Partnera z JST biorących udział w realizacji etapu wdrożeń 

oceniana jest bardzo dobrze. Najbardziej istotne z punktu widzenia doradcy – opiekuna FRDL było 

duże zaangażowanie zarówno przedstawicieli urzędu jak i społeczności lokalnej w szczególności 

organizacji pozarządowych oraz ich otwarcie na nowe, niestosowane wcześniej instrumenty 

współpracy finansowej.      

Starostwo Powiatowe w Iławie Największym sukcesem było zainteresowanie 
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kręgu najbardziej aktywnych organizacji w 
powiecie nowymi procedurami i skłonienie ich 
do merytorycznej dyskusji nad formami 
współpracy z powiatem. Warsztatowa forma 
opracowywania nowych procedur 
zmobilizowała uczestników do aktywnego 
udziału nad projektami i pozwoliła na 
wypracowanie bardziej obiektywnych kryteriów 
oceny ofert. Podczas spotkań konsultacyjnych 
organizacje bardziej aktywnie niż do tej pory 
włączały się do dyskusji nad proponowanymi 
rozwiązaniami, zgłaszały racjonalne i przydatne 
w procedurach wnioski (dotyczące np. wkładu 
własnego, kryteriów oceny, skali ocen itp.). 
Wprowadzenie nowych mechanizmów 
współpracy może przyczynić się do wzrostu 
aktywności mieszkańców i organizacji. Proces 
przygotowywania procedur oraz ich 
konsultowania połączony był z kampanią 
informacyjną i edukacyjną. Podniosła się wiedza 
sektora na temat różnych mechanizmów 
współpracy co może przyczynić się do 
praktycznego z nich skorzystania. Organizacje 
uczestniczące w opracowywaniu nowych 
procedur w powiecie zadeklarowały ubieganie 
się o opracowanie podobnych mechanizmów na 
poziomie gmin. Bardzo ważne było także 
aktywne włączenie się pracowników urzędu 
oraz ich pozytywne nastawienie do zmian i chęć 
zwiększania zakresu i form współpracy z 
organizacjami oraz z mieszkańcami w Powiecie 
Iławskim.  Dobry klimat w urzędzie, aktywna 
postawa pracowników zajmujących się tymi 
zagadnieniami w Wydziale Organizacyjnym, 
Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Bezpieczeństwa 
w Starostwie Powiatowym w Iławie sprzyjały 
realizacji zadań przyjętych w harmonogramie 
wdrożeń. 
 

Urząd Miasta w Iławie Najważniejsza według doradcy – opiekuna była 
„intencja współpracy przedstawicieli JST z 
organizacjami i mieszkańcami w realizacji zadań 
publicznych”.   Bardzo wysoko została oceniona 
aktywność członków zespołu roboczego - 
„udział w zespole byłego skarbnika  i obecnego 
skarbnika tworzył dobry klimat do pracy”. 
Istotne znaczenie dla ogólnej oceny przebiegu 
współpracy miał według doradcy udział radnej 
jednocześnie pełniącej funkcję przewodniczącej 
komisji budżetu (byłej skarbnik), która 
wykazywała dużą aktywność w pracach nad 
procedurami. 



12 

Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim Proces wdrożeń przebiegał w urzędzie zgodnie z 
założonym planem. W każdej wątpliwej kwestii 
odbywało się spotkanie zespołu roboczego ds. 
wdrożeń. Dzięki osobistemu zaangażowaniu 
burmistrza dokumenty tj. regulamin budżetu 
obywatelskiego wraz z uchwałą zostały 
skonsultowane z RIO przed jej uchwaleniem.  

Urząd Gminy w Słupsku Doradca podkreślił m.in., iż „osoba wyznaczona 
w Urzędzie Miasta do pełnienia funkcji 
koordynatora wykazała się bardzo 
odpowiedzialną postawą, starając się 
przestrzegać wszystkich przyjętych w 
harmonogramie terminów”.  

  

d. wnioski  

Jak zostało to opisane powyżej współpraca w obu przypadkach (pomiędzy JST a FRDL) 

przebiegała sprawnie i została oceniona przez obie strony poziomie bardzo dobrym. Wszystkie 

zaplanowane wcześniej, przypisane urzędom instrumenty finansowe zostały przepracowane na 

spotkaniach i warsztatach, w których obok pracowników tych urzędów uczestniczyli przedstawiciele 

społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim organizacji pozarządowych. Jak wskazali doradcy FRDL 

w zdecydowanej większości przypadków współpraca pomiędzy obiema stronami charakteryzowała 

się dużym zaangażowaniem osób biorących udział w spotkaniach, co w konsekwencji miało istotny 

wpływ na końcowe efekty etapu wdrożeń. 

 

3. Ocena przydatności i wykorzystania „Wytycznych MPiPS w zakresie stosowania 

mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi”. 

 

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące we wdrożeniach wybranych 

instrumentów finansowych pozytywnie oceniły przydatność „Wytycznych MPiPS w zakresie 

stosowania mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego  

z organizacjami pozarządowymi”.  

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie: Wytyczne MPiPS były szczególnie istotne w pierwszej 

fazie projektu, na etapie tworzenia koncepcji dokumentów określających mechanizmy finansowej 

współpracy z NGO. Były ważnym ogniwem przy tworzeniu planów implementacji, które z kolei były 

podstawowym drogowskazem dla dalszych działań wdrożeniowych. Zostały przekazane uczestnikom I 

warsztatów wdrożeniowych w Krakowie. 

 

Urząd Gminy Dobra: Wytyczne MPiPS pomogły w opracowaniu modelu współpracy z NGO i 

wskazały inne możliwości, które mogą być wykorzystywane w przyszłości przez JST. 

 

Urząd Gminy w Sadkach: Doradca starał się w możliwie jak najszerszy sposób wykorzystywać 

wytyczne MPiPS we wdrażaniu instrumentów współpracy finansowej. 
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4. Podsumowanie przebiegu wdrożeń poszczególnych instrumentów: 

 

Mechanizm 
współpracy 

JST 
odpowiedzialna 
za wdrożenie 

Dotychczasowe doświadczenia 
w zakresie stosowania 
mechanizmów współpracy 

Wypracowane rozwiązania 

 
 

regranting 
 
 
 

Urząd Miasta w 
Iławie 

Nie stosowano dotąd 
regrantingu. 
Do tej pory samorząd stosował 
jedynie zlecanie zadań 
publicznych w trybie otwartego 
konkursu ofert. 

Przygotowane zostały projekty 
dokumentów oraz uchwał Rady Gminy. 
Zapisy dotyczące regrantingu zostaną 
zamieszczone w Rocznym Programie 
Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2016. Informacja o 
wszystkich procedurach, przykłady dobrych 
praktyk, druki wniosków zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej 
Miasta Iława. 

Witnica – Urząd 
Miasta i Gminy 

Nie stosowano dotąd 
regrantingu. Stosowano: 
poręczenia i gwarancje; quasi 
inicjatywę lokalną – władze 
samorządowe budowały drogę 
wraz z mieszkańcami, niemniej 
działanie to nie było formalnie 
zgłoszone jako inicjatywa 
lokalna; tryb małych zleceń – 
funkcjonuje w Gminie od 3 lat. 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
organy JST. 

Szklarska 
Poręba – Urząd 

Miejski 

Nie stosowano wcześniej 
regrantingu. Stosowano 
wcześniej: Zlecanie realizacji 
zadań publicznych w trybie 
konkursowym (w formie 
wspierania lub powierzania), 
poręczenia i gwarancje, 
inicjatywę lokalną, tryb małych 
zleceń. 

Została wypracowana propozycja 
Zarządzenia ws. „Wytycznych ws. 
stosowania trybu podzlecania realizacji 
zadań publicznych Miasta Szklarska Poręba 
zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie”. Na etapie monitoringu brak 
informacji o przyjęciu dokumentów przez 
organy JST. 

Urząd Miasta w 
Słupsku 

Nie stosowano dotąd 
regrantingu. 
Samorząd realizuje następujące 
instrumenty współpracy 
finansowej: 
- umowy wieloletnie, 
- tryb pozakonkursowy „Małe 
dotacje”, 
- inicjatywa lokalna, 
- budżet partycypacyjny, 
- wkład własny dla organizacji 
pozarządowych. 

Został opracowany projekt Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Słupska w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Miejskiego 
Programu Regrantingowego. Projekt został 
zaopiniowany przez doradcę – opiekuna 
oraz został skonsultowany z organizacjami 
pozarządowymi i radcami prawnymi 
urzędu. 
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Starostwo 

Powiatowe w 
Gostyniu 

 

Regranting był już stosowany w 
jednostce. Celem wdrożeń jest 
jednak jego modyfikacja. 
Samorząd realizuje następujące 
instrumenty współpracy 
finansowej: 
- otwarty konkurs ofert, 
- małe dotacje, 
- regranting, 
- budżet obywatelski. 

Stworzono wzór ogłoszenia dot. 
regrantingu. 

Urząd Miasta w 
Wałczu 

 

Nie stosowano dotąd 
regrantingu. Stosowano 
wcześniej: otwarty konkurs 
ofert, tryb małych dotacji. 

Efektem przeprowadzonych w jednostce 
wdrożeń było wypracowanie przez 
samorząd wzorów dokumentów 
niezbędnych do stosowania regrantingu na 
terenie miasta. 

Urząd Miasta w 
Tomaszowie 

Lubelskim 

Nie stosowano dotąd 
regrantingu 

Procedura regrantingu została wdrożona. 
Samorząd wydał w tym zakresie 
Zarządzenie Burmistrza nr 58/2015 z dnia 8 
czerwca 2015 r. 

 
 

pożyczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta w 
Iławie 

Do tej pory samorząd stosował 
jedynie zlecanie zadań 
publicznych w trybie otwartego 
konkursu ofert 

Przygotowane zostały projekty 
dokumentów oraz uchwał Rady Gminy. 
Zapisy dotyczące pożyczek zostaną 
zamieszczone w Rocznym Programie 
Współpracy Miasta Iławy z Organizacjami 
Pozarządowymi na rok 2016. Informacja o 
wszystkich procedurach, przykłady dobrych 
praktyk, druki wniosków zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej 
Miasta Iława. 

Witnica – Urząd 
Miasta i Gminy 

Nie stosowano dotąd pożyczek. 
Stosowano: poręczenia i 
gwarancje; quasi inicjatywę 
lokalną – władze samorządowe 
budowały drogę wraz z 
mieszkańcami, niemniej 
działanie to nie było formalnie 
zgłoszone jako inicjatywa 
lokalna; tryb małych zleceń – 
funkcjonuje w Gminie od 3 lat. 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
organy JST. 

Dobra – Urząd 
Gminy 

Zastosowano wcześniej 
jednorazowo instrument w 
formie pożyczki. Zlecano 
zadania publiczne w trybie 
otwartego konkursu ofert, w 
trybie małych zleceń. 

Przygotowano projekty zarządzeń wójta w 
sprawie regulaminu przyznawania 
pożyczek dla organizacji pozarządowych. 
Wójt Gminy Dobra wydał zarządzenie w 
dniu 24 czerwca 2015 w sprawie 
regulaminu udzielania pożyczek dla 
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organizacji pozarządowych przez Gminę 
Dobra. 

Rajcza – Urząd 
Gminy 

Nie stosowano wcześniej 
pożyczek. Od 2001 roku w 
gminie ogłaszany jest otwarty 
konkurs ofert. Praktykuje się 
również tryb małych grantów 
oraz fundusz sołecki, budżet 
partycypacyjny. Ponadto gmina 
wspiera organizację w zakresie 
nieodpłatnego udostępnienia 
lokali oraz sprzętów. 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
organy JST. Pożyczki dla organizacji zostały 
przyjęte zarządzeniem Wójta Gminy dnia 
30.06.2015 roku. Obecnie urząd prowadzi 
kampanie promocyjną wdrożonych 
instrumentów. 

Urząd Miasta w 
Słupsku 

 
 
 

Samorząd nie stosował 
wcześniej instrumentu pożyczek 

Został opracowany projekt Zarządzenia  
Prezydenta Miasta Słupska w sprawie 
wprowadzenie procedury udzielania przez 
Prezydenta Miasta Słupska pożyczek 
organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym  w art. 3 ust. 3 
ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie mających swoją siedzibę i 
działającym na terenie Miasta Słupska na 
realizację zadań współfinansowanych   ze 
środków Unii Europejskiej lub innych 
środków zewnętrznych (w tym wzór 
wniosku o udzielenie pożyczki, umowy 
pożyczki, deklaracji wekslowej oraz wzór 
oświadczenia dot. pomocy de minimis).  

Urząd Gminy 
Mogilany 

Urząd Gminy Mogilany nie miał 
sprecyzowanych procedur 
udzielania pożyczek dla 
organizacji pozarządowych. 
Pożyczki udzielono na realizację 
dwóch projektów w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - działanie 4.13 
Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju - małe projekty na 
wniosek Stowarzyszenia i 
Ochotniczej Straży Pożarnej z 
terenu Gminy. 

Zostało opracowane Zarządzenie Wójta 
Gminy Mogilany Nr 125/2015 z dnia 30 
czerwca 2015 roku w sprawie: 
,,Regulaminu udzielania pożyczek dla 
organizacji pozarządowych przez Gminę 
Mogilany". 

 
 
 

Inicjatywa 
lokalna 

 
 
 
 

 
 

Urząd Miasta w 
Iławie 

Nie stosowano dotąd inicjatywy 
lokalnej. Do tej pory samorząd 
stosował jedynie zlecanie zadań 
publicznych w trybie otwartego 
konkursu ofert. 

Przygotowane zostały projekty 
dokumentów oraz uchwał Rady Gminy. 
Zapisy dotyczące inicjatywy lokalnej 
zostaną zamieszczone w Rocznym 
Programie Współpracy Miasta Iławy z 
Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016. 
Informacja o wszystkich procedurach, 
przykłady dobrych praktyk, druki wniosków 
zostaną zamieszczone na stronie 
internetowej Miasta Iława. 

Urząd Miasta i Próby wdrożenia inicjatywy Rada Miejska podjęła uchwałę nr 



16 

Gminy w 
Wołowie 

lokalnej miały już miejsce na 
przełomie roku 2013 i 2014. 

VIII/49/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w 
sprawie określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. 

Dobra – Urząd 
Gminy 

Nie stosowano dotąd inicjatywy 
lokalnej. Zlecano zadania 
publiczne w trybie otwartego 
konkursu ofert, w trybie małych 
zleceń. 

Przygotowano projekt uchwały w sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizacje zadań 
publicznych wykonywanych w ramach 
inicjatywy lokalnej oraz wykonawczego do 
tej uchwały zarządzenia wójta. W dniu 24 
czerwca 2015 rada Gminy Dobra podjęła 
uchwalę Nr VIII-54/15 w sprawie określenia 
trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o -realizacje zadań publicznych 
wykonywanych w ramach inicjatywy 
lokalnej. Wójt Gminy Dobra wydał w dniu 
24 czerwca 2015 r. zarządzenie w sprawie 
określenia wzoru wniosków 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 realizacje zadań publicznych 
wykonywanych w ramach inicjatywy 
lokalnej oraz wzoru umowy o wykonanie 
inicjatywy lokalnej. 

Szklarska 
Poręba – Urząd 

Miejski 

Stosowano wcześniej: Zlecanie 
realizacji zadań publicznych w 
trybie konkursowym (w formie 
wspierania lub powierzania), 
poręczenia i gwarancje, tryb 
małych zleceń. 

Przygotowana została modyfikacja uchwały 
ws. określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadań publicznych wykonywanych w 
ramach inicjatywy lokalnej (przeniesienie 
części załączników do Zarządzenia 
Burmistrza), opracowanie Zarządzenia ws. 
określenia wzoru wniosku o inicjatywę 
lokalną oraz propozycji wzoru umowy o 
wykonanie inicjatywy lokalnej. Na etapie 
monitoringu brak informacji o przyjęciu 
dokumentów przez organy JST. 

Sztum – Urząd 
Miasta i Gminy 

Nie stosowano wcześniej 
inicjatywy lokalnej. 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. Na 
etapie monitoringu – brak informacji o 
przyjęciu dokumentów przez organy JST. 

Rajcza – Urząd 
Gminy 

Nie stosowano wcześniej 
inicjatywy lokalnej. Od 2001 
roku w gminie ogłaszany jest 
otwarty konkurs ofert. 
Praktykuje się również tryb 
małych grantów oraz fundusz 
sołecki, budżet partycypacyjny. 
Ponadto gmina wspiera 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
organy JST. Inicjatywa lokalna została 
przyjęta uchwałami rady gminy w dniu 
30.06.2015. Obecnie urząd prowadzi 
kampanię promocyjną wdrożonych 
instrumentów. 
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organizację w zakresie 
nieodpłatnego udostępnienia 
lokali oraz sprzętów. 

Urząd Gminy 
Szemud 

Instrumentem współpracy 
finansowej stosowanym do tej 
pory w Gminie Szemud było 
zlecanie realizacji zadań 
publicznych organizacjom 
pozarządowym w trybie 
otwartych konkursów ofert 

Zostały opracowane następujące 
dokumenty: 
- projekt uchwały Rady Gminy w sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
(uchwalona przez Radę Gminy w dniu 25 
czerwca 2015 r.);  
- projekt zarządzenia Wójta Gminy w 
sprawie określenia szczegółowego trybu 
rozpatrywania i realizacji wniosków o 
realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Iławie 

Nie stosowano dotąd inicjatywy 
lokalnej. 

Została opracowana uchwała Rady Powiatu  
Iławskiego w sprawie przyjęcia „Trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej”. 

Urząd Gminy w 
Sadkach 

Do tej pory samorząd stosował 
jedynie tryb otwartych 
konkursów ofert 

Została opracowana uchwała Rady Gminy 
w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej”. 

 
Tryb 

małych 
dotacji 

Urząd Gminy 
Mogilany 

 Zostało opracowane Zarządzenie Wójta 
Gminy Mogilany Nr 126/2015 z dnia 30 
czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia 
Regulaminu udzielania dotacji w formie 
trybu pozakonkursowego (małych grantów) 
przez Gminę Mogilany, 

Kutno – 
Starostwo 
Powiatowe 

Do tej pory samorząd stosował 
tryb otwartych konkursów ofert 
oraz tryb 19a ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
organy JST. 
Zastrzeżenia wzbudził fakt rezygnacji z 
wdrażania regrantingu oraz budżetu 
partycypacyjnego oraz ciągły brak sprawnej 
komunikacji pomiędzy urzędnikami a 
władzami Powiatu oraz organizacjami 
pozarządowymi, który nie uległ lub uległ 
nieznacznej poprawie w wyniku wdrożeń. 
Negatywnym aspektem jest także 
stosunkowo duża bierność społeczeństwa 
obywatelskiego Powiatu i niewielkie 
zainteresowanie konsultacjami 
społecznymi oraz samymi wdrożeniami. 

Witnica – Urząd 
Miasta i Gminy 

W JST stosowano tryb małych 
dotacji od 3 lat. Ponadto 
stosowano: poręczenia i 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
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gwarancje; quasi inicjatywę 
lokalną – władze samorządowe 
budowały drogę wraz z 
mieszkańcami, niemniej 
działanie to nie było formalnie 
zgłoszone jako inicjatywa 
lokalna. 

organy JST. 

Dobra – Urząd 
Gminy 

Zastosowano wcześniej 
jednorazowo tryb małych 
dotacji. Zlecano także zadania 
publiczne w trybie otwartego 
konkursu ofert. 

Opracowano projekt – zarządzenia wójta w 
sprawie „Małych grantów”. Wójt Gminy 
Dobra wydał w dniu 24 czerwca 2015 r. 
zarządzenie w sprawie przyjęcia 
regulaminu udzielania dotacji w formie 
małych grantów przez Gminę Dobra. 

Sztum – Urząd 
Miasta i Gminy 

 Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. Na 
etapie monitoringu – brak informacji o 
przyjęciu dokumentów przez organy JST. 

Urząd Gminy w 
Sadkach 

 

 Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. Na 
etapie monitoringu – brak informacji o 
przyjęciu dokumentów przez organy JST. 

Starostwo 
Powiatowe w 

Iławie 

 W czerwcu 2015 r. została podjęta przez 
Zarząd Powiatu Iławskiego uchwała w 
sprawie w sprawie ustalenia zasad zlecania 
z pomięciem otwartego konkursu ofert 
organizacjom pozarządowym oraz 
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie realizacji zadań publicznych 
o charakterze lokalnym.  

Dotacja 
inwestycyjn

a 

Starostwo 
Powiatowe w 

Gostyniu 

Samorząd realizował do tej pory 
następujące instrumenty 
współpracy finansowej: 
- otwarty konkurs ofert, 
- małe dotacje, 
- regranting, 
- budżet obywatelski. 

Stworzono wzór uchwały dot. procedury 
dotacji inwestycyjnej. 

Budżet 
partycypac

yjny 

Urząd Miasta w 
Iławie 

 

Nie stosowano dotąd budżetu 
partycypacyjnego. 
Do tej pory samorząd stosował 
jedynie zlecanie zadań 
publicznych w trybie otwartego 
konkursu ofert. 

Przygotowane zostały projekty 
dokumentów oraz uchwał Rady Gminy. 
Zapisy dotyczące budżetu obywatelskiego 
zostaną zamieszczone w Rocznym  
Programie Współpracy Miasta Iławy  
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 
2016. Informacja o wszystkich 
procedurach, przykłady dobrych praktyk, 
druki wniosków zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej Miasta Iława. 

Urząd Miasta i 
Gminy w 
Wołowie 

 

Dotychczas był prowadzone 
jedynie analizy instrumentu. 

Rada Miejska przyjęła w dniu 27 marca 
2015 r. uchwałę nr VII/50/2015 w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami Gminy Wołów na temat 
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budżetu partycypacyjnego w Gminie 
Wołów na 2016 rok. 

Urząd Gminy 
Szemud 

 

Do tej pory samorząd stosował 
jedynie tryb małych dotacji 

Został opracowany projekt Zarządzenie 
Wójta Gminy Szemud nr Zarządzenie Nr 
47/IV/2015 Wójta Gminy  Szemud z dnia 3 
lutego 2015 r. w sprawie : ustalenia zasad 
wdrożenia budżetu obywatelskiego 
sołectw Donimierz i Szemudzka Huta wraz 
z załącznikami: 
- zasady wdrożenia budżetu 
obywatelskiego, 
- Załącznik 1 do zasad-formularz zgłoszenia 
projektu do realizacji, 
- Załącznik 2 - Karta weryfikacji zadania 
Weryfikacja formalno-prawna propozycji 
zadania do realizacji z budżetu 
obywatelskiego złożonego przez jednostkę 
pomocniczą Gminy Szemud, 
- Załącznik 3 – wzór karty do głosowania z 
objaśnieniami; 
 
Została podjęta Uchwała nr IX/88/2015 
Rady Gminy Szemud z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących 
budżetu obywatelskiego na rok 2016 wraz 
z załącznikami:  
- Załącznik nr 1 – zasady budżetu 
obywatelskiego na rok  2016, 
- Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia 
zadania do budżetu obywatelskiego wraz z 
wzorem listy poparcia 
- Załącznik nr 3 – wzór karty do głosowania 
wraz z objaśnieniami, 
- Załącznik nr 4 - harmonogram konsultacji. 
 

Starostwo 
Powiatowe w 

Gostyniu 
 

Samorząd realizował do tej pory 
następujące instrumenty 
współpracy finansowej: 
- otwarty konkurs ofert, 
- małe dotacje, 
- regranting, 
- budżet obywatelski. 

Stworzono wzór uchwały dot. budżetu 
partycypacyjnego. 

Urząd Miasta w 
Tomaszowie 

Lubelskim 
 

Nie stosowano dotąd budżetu 
partycypacyjnego 

Rada Miasta przyjęła uchwałę nr 
VII/32/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Tomaszowa Lubelskiego na temat Budżetu 
Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok 

Witnica – Urząd 
Miasta i Gminy 

Nie stosowano dotąd budżetu 
partycypacyjnego. Stosowano: 
poręczenia i gwarancje; quasi 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
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inicjatywę lokalną – władze 
samorządowe budowały drogę 
wraz z mieszkańcami, niemniej 
działanie to nie było formalnie 
zgłoszone jako inicjatywa 
lokalna; tryb małych zleceń – 
funkcjonuje w Gminie od 3 lat. 

organy JST. 

Rajcza – Urząd 
Gminy 

Stosowano wcześniej budżet 
partycypacyjny – w formie 
funduszu sołeckiego. 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 
Dokumenty zostały zatwierdzone przez 
organy JST. Budżet partycypacyjny został 
przyjęty uchwałą rady gminy w dniu 
30.06.2015. Obecnie urząd prowadzi 
kampanie promocyjną wdrożonych 
instrumentów. 

Sztum – Urząd 
Miasta i Gminy 

 Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. 

Szklarska 
Poręba – Urząd 

Miejski 

Nie stosowano wcześnie 
budżetu obywatelskiego. 
Stosowano wcześniej: Zlecanie 
realizacji zadań publicznych w 
trybie konkursowym (w formie 
wspierania lub powierzania), 
poręczenia i gwarancje, 
inicjatywę lokalną, tryb małych 
zleceń. 

Przygotowany został projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych z 
mieszkańcami Miasta Szklarska Poręba 
dotyczących budżetu partycypacyjnego 
Miasta oraz określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych 
budżetu partycypacyjnego z mieszkańcami 
Miasta Szklarska Poręba. Na etapie 
monitoringu brak informacji o przyjęciu 
dokumentów przez organy JST. 

Urząd Miasta w 
Wałczu 

 

Nie stosowano dotąd budżetu 
partycypacyjnego. Stosowano 
wcześniej: otwarty konkurs 

ofert, tryb małych dotacji. 

Wypracowano komplet dokumentacji 
niezbędnej do wdrożenia instrumentu. Na 
etapie monitoringu – brak informacji o 
przyjęciu dokumentów przez organy JST. 

 

 

5. Deklaracje wybranych JST dotyczące dalszego wykorzystania poszczególnych 

mechanizmów/instrumentów współpracy finansowej (kontynuacja, rozszerzenie katalogu, 

zastąpienie innymi formami, wycofanie się z realizacji itd.). 

 

a. Wdrożenia metodą partycypacyjną (MSAP) 

 

Dobra – Urząd Gminy JST deklaruje rozszerzenie katalogu 
stosowanych instrumentów, na chwilę obecną 
nie sprecyzowano ich zakresu. 

Kutno – Starostwo Powiatowe Przedstawiciele JST twierdzą, iż jeżeli będzie na 
to pozwalała sytuacja finansowa Powiatu, będą 
zainteresowane wdrożeniem regrantingu i 
budżetu partycypacyjnego, z których 
zrezygnowały w trakcie Projektu. 

Rajcza – Urząd Gminy Ze względu na specyfikę współpracy z lokalnymi 
organizacjami uważamy, że z strony urzędu na 
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dzień dzisiejszy podjęto spore starania dot. 
poszerzania możliwości współpracy. Kolejne 
wyznawanie przed którym stoimy to 
odpowiednie wykorzystanie już istniejących 
możliwości przez organizacje. W tym celu 
planujemy promować i edukować istniejące 
instrumenty. Jednak to nie oznacza wykluczenia 
możliwości poszerzenia palety o dodatkowe 
narzędzia finansowe w momencie gdy zostaną 
zdiagnozowane takie potrzeby. 

Szklarska Poręba – Urząd Miejski  JST deklaruje rozszerzenie katalogu 
stosowanych instrumentów, na chwilę obecną 
nie sprecyzowano ich zakresu. 

Sztum – Urząd Miasta i Gminy  JST deklaruje rozszerzenie katalogu 
stosowanych instrumentów, na chwilę obecną 
nie sprecyzowano ich zakresu. 

Witnica – Urząd Miasta i Gminy Gmina planuje w przyszłości wdrożyć na swoim 
terenie inicjatywę lokalną. 

 

 

b. Wdrożenia metodą partycypacyjną (FRDL) 

Jak wynika z przeprowadzonych monitoringów z wdrożeń w poszczególnych JST wszystkie 

samorządy deklarują kontynuację wdrażanych w ramach projektu instrumentów współpracy 

finansowej. 

 

Urząd Miasta w Iławie (regranting, pożyczki, 
inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny) 

Po realizacji etapu wdrożeń Rada Miasta 
podejmie uchwałę ws. inicjatywy lokalnej i 
budżetu obywatelskiego. Pożyczki i inicjatywa 
lokalna zostaną uruchomione już w następnym 
roku, tj. w 2016 r. Natomiast finansowanie 
projektów w ramach budżetu obywatelskiego 
rozpocznie się w roku 2017. Jeżeli chodzi o 
poszerzenie katalogu mechanizmów współpracy 
finansowej, to organ w pierwszej kolejności 
sprawdzi zastosowanie wypracowanych w 
trakcie realizacji projektu instrumentów 
w praktyce. 
 

Urząd Miasta i Gminy w Wołowie (inicjatywa 
lokalna, budżet partycypacyjny) 

Z analizy dokumentacji wdrożeniowej wynika, 
że samorząd planuje kontynuacje wdrożonych 
mechanizmów. Istotne znaczenie będzie miał 
odbiór społeczny, w tym wykorzystanie 
instrumentów w najbliższej przyszłości. JST 
rozważa wdrożenie jeszcze pożyczek i poręczeń, 
ale prawdopodobnie nie wcześniej niż w 2017 r. 

Urząd Gminy Szemud (budżet partycypacyjny, 
inicjatywa lokalna) 

Przedstawiciele jednostki wskazali, że 
stosowanie wdrożonych mechanizmów 
współpracy w następnych latach będzie 
uwarunkowane od oceny ich praktycznej 
realizacji. Obecnie Gmina planuje skupić się na 
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pełnym wdrożeniu „nowych” instrumentów 
współpracy, jednak nie wyklucza poszerzenia w 
przyszłości ich katalogu. 

Starostwo Powiatowe w Iławie (inicjatywa 
lokalna, tryb małych dotacji) 

Samorząd wyraził chęć kontynuacji wdrożonych 
instrumentów. Zaznaczył także, że na kanwie 
doświadczeń z etapu wdrożeń trwają obecnie w 
urzędzie analizy mające na celu ocenę 
zasadności zastosowania w terenie starostwa 
umów wieloletnich oraz jest rozważana 
możliwość „przeprowadzenia pilotażu 
regrantingu na zadania publiczne w wybranym 
obszarze”. 

Urząd Miasta w Słupsku (regranting, pożyczki) Wszystkie stosowane wcześniej jak i te 
wypracowane w ramach projektu instrumenty 
finansowe będą realizowane w 2016 r. 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu (dotacja 
inwestycyjna, budżet partycypacyjny, 
regranting) 

Kierownictwo starostwa zadeklarowało już 
zamiar zabezpieczenia odpowiednich środków 
w budżecie na realizację wdrożonych 
mechanizmów współpracy. Jeżeli chodzi o 
poszerzenie katalogu stosowanych przez 
samorząd instrumentów, to rozważane jest 
włączenie w kolejnych latach inicjatywy 
lokalnej. 

Urząd Gminy w Sadkach (inicjatywa lokalna, 
tryb małych dotacji) 

Samorząd zadeklarował kontynuację 
wdrożonych instrumentów. W chwili obecnej 
nie jest planowane rozszerzenie ich katalogu, 
jednakże w trakcie prac wdrożeniowych 
największe zainteresowanie uczestników 
wzbudził regranting.     
 

Urząd Gminy Mogilany (tryb małych dotacji, 
pożyczki) 

Przedstawiciele samorządu wskazali, że 
wypracowane instrumenty współpracy 
finansowej będą stanowić w kolejnych latach 
dodatkową alternatywną drogą pozyskiwania 
przez organizacje pozarządowe środków z 
budżetu gminy. Jednocześnie jednostka nie 
wyklucza wprowadzenia nowych instrumentów, 
aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie ma takich 
planów. 

 

 

 

 


