
  



 Organizacje pozarządowe i samorządy 

terytorialne działają na rzecz danej 

wspólnoty lokalnej, zaspokajają 

potrzeby mieszkańców, tworzą i realizują 

rozwiązania zmierzające do poprawy 
jakości życia na danym terenie. 



 Organizacje pozarządowe najlepiej wywiązują się  
z tych zadań, które przynoszą niewielki lub zerowy 
dochód, wymagają całościowego podejścia do 
problemu najczęściej dość wąskiej grupy klientów 
oraz ogromnego zaufania ze strony odbiorców, a 
także opierają się o wartości moralne zespołu  
i darmową, ale zaangażowaną pracą 
wolontariuszy. Organizacje pozarządowe radzą 
sobie z zadaniami o charakterze społecznym, które 
nie tyle wymagają uprzedniego zgromadzenia 
dużego kapitału, ile doboru odpowiednio 
zmotywowanych członków społeczności lokalnej. 



 Szczegółowe informacje, związane  

z planowaniem realizacji zadań 

publicznych w poszczególnych obszarach, 

powinny znaleźć się w tworzonych przez 

samorząd dokumentach planistycznych, 

programowych – strategiach rozwoju, 

strategiach rozwiązywania problemów, 
programach współpracy. 



Program współpracy zawiera: 

 cel główny i cele szczegółowe programu, 
 zasady współpracy, 

 zakres przedmiotowy, 

 formy współpracy, 

 priorytetowe zadania publiczne, 
 okres realizacji programu, 

 sposób realizacji programu, 

 wysokość środków planowanych na realizację 
programu, 

 sposób oceny realizacji programu, 

 informację o sposobie tworzenia programu oraz o 
przebiegu konsultacji, 

 tryb powoływania i zasady działania komisji 
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych, 

 konkursach ofert. 



 Małe granty 

 Inicjatywa lokalna 

 Regranting 

 Dotacja inwestycyjna 

 Pożyczki  

 Budżet partycypacyjny (obywatelski) 



 Art. 19 a ustawy o działalności 

pożytku publicznego  
  



 W tym trybie organ wykonawczy czyli jst może 

zlecić zadanie nie ogłaszając konkursu, pod 

warunkiem, że spełnione są następujące 

warunki: 

 Wysokość dofinansowania lub finansowania 

zadania publicznego nie przekracza 10 tys. zł; 

 Jedna organizacja może w tym trybie otrzymać 

w danym roku kalendarzowym maksymalnie  

20 tys. zł; 

 Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie 

nie dłuższym niż 90 dni; 

 Wysokość środków przyznanych przez organ 

wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 

20% dotacji planowanych w roku budżetowym 

na realizację zadań przez organizacje 

pozarządowe. 



Małe granty wdrożyły m.in.: 

 Urząd Gminy Dobra 

 Starostwo Powiatowe Iława 

 Urząd Miasta Wałcz 

 Urząd Miasta i Gminy Sztum 

 



Art. Od 19b do art. 19h ustawy o działalności 

pożytku publicznego 

 To tryb umożliwiający wsparcie przez jst działań 

służących społeczności lokalnej 

podejmowanych przez mieszkańców. 

 

 Mieszkańcy we wniosku wskazują swój wkład w 

realizację inicjatywy w postaci własnej pracy czy 

też wkładu rzeczowego lub finansowego. Jeżeli 

organ wykonawczy uzna, że inicjatywa spełnia 

kryteria określone w uchwale organu 

stanowiącego, to udziela mieszkańcom 

wsparcia merytorycznego, rzeczowego oraz 

bezpośrednio finansuje działania w ramach 

inicjatywy nie przekazując mieszkańcom 

środków. 



 Art. 16 a ustawy o działalności pożytku publicznego  

 Regranting ma formę realizacji zadania 

publicznego zlecanego w trybie otwartego 

konkursu ofert. Konkurs dotyczy wyłonienia 

organizacji pozarządowej tak zwanego 

operatora, która następnie w formie 

konkursowej wyłoni projekty organizacji 

pozarządowych.  

 Operator jest odpowiedzialny za wyłonienie 

projektów, podpisanie umów na ich 

realizację, finansowanie oraz rozliczenie.  

 Za całość realizowanego w tej formie zadania 

operator odpowiada przed jst. 



 Regranting daje możliwość 

uproszczenia procedur aplikowania  

o środki, a dzięki temu zwiększa 

dostępność do nich ze strony 

organizacji pozarządowych, 

 zmniejsza obciążenie jst związane  

z przyznawaniem i rozliczeniem 

dotacji, 

 zwiększa skuteczność i efektywność 

realizacji zadań publicznych.   



Regranting wdrożyły m.in.: 

 

 Starostwo Powiatowe Gostyń 

 Urząd Miasta Iława 

 Urząd Miasta Wałcz 

 Urząd Miasta Słupsk 

 Urząd Miasta i Gminy Sztum 

 

 

 

Film 



 Art. 221, ust. 1 ustawy o finansach publicznych  

 Dotacja inwestycyjna może być przyznawana 

organizacji pozarządowej na cele publiczne 

związane z realizacją zadań jst lub na 

dofinansowanie inwestycji związanych  

z realizacją tych zadań. 



 Art. 5 ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego  

 Art. 262 ustawy o finansach publicznych  

 Samorząd terytorialny może udzielać 

organizacjom pozarządowym pożyczek  

(a także gwarancji i poręczeń) na realizacje 

zadań w sferze pożytku publicznego, służącym 

mieszkańcom danej jednostki. 

 W praktyce pożyczki wykorzystywane są 

najczęściej jako forma wsparcia pomostowego, 

przeznaczone na realizację projektów 

organizacji mających finansowanie z innych 

źródeł, np. unijnych.  



 Budżet partycypacyjny w przypadku gmin 

opiera się na art. 5 ustawy o samorządzie 

gminnym, a w przypadku powiatów na art. 

3d ustawy o samorządzie powiatowym  

 Budżety partycypacyjne są formą konsultacji 

publicznych, w ramach których mieszkańcy 

zgłaszają projekty, następnie na nie głosują.  
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