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Wstęp 

Raport stanowi podsumowanie wyników badania jakości współpracy Urzędu  Miasta i Gminy Koszyce 

z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Koszyce. Badanie zostało 

zrealizowane w ramach programu MOWES1 przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych we 

współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Koszycach. Celem badania było poznanie opinii 

organizacji na temat obecnego stanu współpracy oraz zidentyfikowanie tych obszarów współpracy, 

które działają dobrze oraz tych, które wymagają usprawnienia. Badanie zostało zrealizowane  

w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeprowadzono ankietę wśród organizacji pozarządowych 

działających na terenie gminy. W drugim etapie odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych, w trakcie których dyskutowano kwestie związane ze współpracą.  

Z danych Urzędu Miejskiego w Koszycach wynika, że w gminie  zarejestrowanych jest 38 organizacji,  

z czego około 20 w sposób powtarzalny współpracowało z Urzędem Miasta w ciągu ostatnich 3 lat.  

W badaniu ankietowym wzięło udział 9 organizacji pozarządowych, co stanowi prawie 50% 

organizacji regularnie współpracujących z Urzędem. Ankieta była przeprowadzona na początku 

lutego 2019r.  

Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyły się 11 lutego 2019r. w Urzędzie 

Miasta i Gminy Koszyce. W spotkaniach wzięło udział  8 osób oraz dwie osoby prowadzące spotkanie 

z ramienia Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych.  

Koncepcja badania została oparta na modelu współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami 

samorządu terytorialnego opracowanego w ramach projektu „Model współpracy. Wypracowanie i 

upowszechnianie standardów współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją 

publiczną.” 2 

Model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi obejmuje trzy  płaszczyzny:  

1) współpracę przy tworzeniu polityk publicznych,  

2) współpracę przy realizacji polityk publicznych,  

3) infrastrukturę współpracy czyli tworzenie warunków do społecznej aktywności.   

Zarówno w ankiecie jak i w trakcie spotkania uczestnicy badania oceniali jakość współpracy w trzech 

powyższych płaszczyznach.  Wyniki badania zostaną przedstawione również w podziale zgodnym z 

przyjętym modelem. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie głównych postulatów i wniosków płynących ze 

zrealizowanych badań. Ze względu na niewielką liczebność próby oraz brak kontroli nad doborem 

próby nie należy traktować wyników badania jako reprezentatywnych. Prezentowany w poniższym 

raporcie obraz współpracy organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta i Gminy Koszyce jest 

                                                           
1
 MOWES- Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

2
 Projekt zrealizowany przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej we 

współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Instytutem Spraw Społecznych, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji 
Obszarów Wiejskich.  
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odzwierciedleniem głosu i doświadczeń organizacji, które wzięły udział w badaniu, a nie wszystkich 

organizacji współpracujących z samorządem w gminie.  

 

Charakterystyka organizacji pozarządowych, które wzięły udział w badaniu 

Wśród 9 organizacji, które wypełniły ankietę najwięcej było organizacji działających w obszarze 

sportu, edukacji oraz kultury. Pełne zestawienie uczestników ankiety w podziale na obszary 

działalności przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 1. Prosimy wskazać trzy główne obszary w jakich działa Pani/Pana organizacja. [N
3
=9]. Pytanie wielokrotnego 

wyboru. 

 

Większość organizacji uczestniczących w ankiecie (62%) działa w Koszycach od 3 do 5 lat i kontaktuje 

się z Urzędem często lub bardzo często. 

Wykres 2. Jak długo działa Pani/Pana organizacja?[N=9] 

 

                                                           
3
 Jako N na wykresach i w tabelach przedstawiono liczbę organizacji, które w ankiecie odpowiedziały na 

analizowane pytanie. 
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Wykres 3. Jak często w tym czasie mieli Państwo kontakt z Urzędem?[N=9] 

 

78% organizacji biorących udział w ankiecie posiada doświadczenie we współpracy finansowej 

 z Urzędem, a 67% we współpracy pozafinansowej.  

W spotkaniach wzięli udział lokalni aktywiści - przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji i grup 

nieformalnych o różnym profilu systematycznie współpracujący z Urzędem Miasta i Gminy  

w Koszycach.  

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych 

Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych oznacza włączanie organizacji pozarządowych oraz 

mieszkańców w procesy tworzenia planów, programów i strategii zaspokajania potrzeb obywateli  

i rozwiązywania problemów społecznych. Aby taka współpraca przebiegała sprawnie muszą istnieć w 

samorządzie określone rozwiązania systemowe takie jak ciała konsultacyjne, zespoły doradcze, 

systemy prowadzenia konsultacji oraz diagnozowania potrzeb, które umożliwiają organizacjom 

realne włączanie się w tworzenie polityk publicznych. Kluczowa jest także wymiana informacji oraz 

sprawna komunikacja. Celem pierwszej części badania było sprawdzenie w jakim stopniu organizacje 

pozarządowe uczestniczą w procesie tworzenia polityk publicznych przez samorząd, czyli określenie: 

1. Czy i w jakim stopniu organizacje i Urząd Miasta wzajemnie informują się o planach, 

zamierzeniach i kierunkach działań? Jak wygląda komunikacja między Urzędem Miasta  

a organizacjami pozarządowymi i jak jest przez organizacje oceniana? 

2. Czy i w jakim stopniu organizacje są zapraszane i uczestniczą w konsultowaniu strategii  

i programów realizacji polityk publicznych oraz najważniejszych dokumentów i aktów 

prawnych? Co organizacje sądzą o sposobie przeprowadzania konsultacji? 

3. Czy i w jakim stopniu organizacje uczestniczą w procesach diagnozowania lokalnych 

problemów i wyzwań? 

 

Komunikacja oraz wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach  

i kierunkach działań  

W opinii organizacji biorących udział w badaniu komunikacja między Urzędem a organizacjami 

przebiega sprawnie – większość organizacji regularnie otrzymuje od Urzędu informacje oraz  

informuje Urząd o swoich działaniach. Organizacje wskazywały, że w większości mają stały i 

bezpośredni kontakt z Urzędem.  Informacje rozpowszechniane są także z pośrednictwem gazety 

lokalnej oraz strony internetowej.  Ponad 60%  ankietowanych organizacji pozytywnie oceniła sposób  
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w jaki Urzad informuje je o swoich planach i działaniach (oceny: dobrze lub bardzo dobrze).  

Organizacje biorące udział w spotkaniu również wskazywały, że wymiana informacji między Urzędem 

a organizacjami działa sprawnie. Istotną rolę pełnią tutaj spotkania zarówno organizowane przez 

Urząd jak i zebrania wiejskie organizowane w sołectwach. Organizacje zaznaczały jednak, że 

problemem jest malejąca liczba mieszkańców jak i organizacji biorących udział w spotkaniach 

organizowanych przez Urząd oraz w zebraniach sołeckich. Fakt ten utrudnia przepływ informacji.  

Wykres 4. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd informuje organizacje o swoich planach i działaniach? [N=9] 

 

To w jaki sposób przebiega komunikacja między Urzędem a organizacjami w dużej mierze zależy od 

osoby, która w Urzędzie odpowiada za współpracę z NGO. Z ankiety wynika, że 90% ankietowanych 

organizacji wie, kto w Urzędzie odpowiada za współpracę z NGO. Większość organizacji ocenia 

współpracę z tą osobą  bardzo dobrze. 

Wykres 5. Jak Pani/Pan ocenia działalność osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za współpracę z NGO? [N=8] 

 

Organizacje dokonując oceny pracy osoby odpowiedzialnej za współpracę z NGO miały możliwość 

skomentowania swojej oceny.  Spośród czterech komentarzy trzy były pozytywne,  jeden negatywny. 

Chwalono zaangażowanie zajmującej się sprawami NGO, możliwość skontaktowania się z nią nawet 

po godzinach pracy, a także jej rzetelność, sumienność oraz chęć pomocy.  

Współpraca z tą osobą to sama przyjemność, można na nią liczyć nawet poza godzinami pracy w 

urzędzie. Potrafi doradzić oraz pomóc jeśli wystąpi problem. 

Bardzo rzetelnie i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, jest bardzo uczynna i pomocna. Współpraca 

układa się bardzo dobrze. 
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Jedna z organizacji negatywnie oceniła pracę koordynatorki wskazując, że: „nie traktuje wszystkich 

organizacji pozarządowych tak samo. Dla jednych jest miła, uprzejma i służy pomocą, a innych na 

wejściu odsyła z kwitkiem”. 

Na przebieg współpracy znaczący wpływ ma także  to w jaki sposób partnerzy współpracy postrzegają 

siebie nawzajem - dlatego jednym z celów badania było sprawdzenie jaka jest opinia organizacji na 

temat podejścia do współpracy zarówno pracowników Urzędu jak i samych organizacji.  

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że organizacje pozytywnie oceniają podejście do współpracy 

zarówno pracowników Urzędu jak i lokalnych organizacji. Najlepiej jednak oceniają nastawienie do 

współpracy swojej własnej organizacji. Szczegółowe wyniki ankiety dotyczące tej kwestii 

przedstawiono na trzech pozniższych wykresach.   

Wykres 6. Jak ocenia Pani/Pan podejście pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koszyce do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy Urzędu.. [N=9] 

 

Zdaniem większości ankietowanych organizacji pracownicy Urzędu są chetni do współpracy z 

organizacjami pozarządowymi, traktują organizacje w parterski oraz równy sposób, stosują jasne 

przejrzyste zasady w działaniu oraz są otwarci na pomysły organizacji.  

Wykres 7. Patrząc ogólnie na środowisko organizacji pozarządowych w gminie proszę wskazać czy Pani/Pana zdaniem 
lokalne organizacje.. 
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Wykres 8. Jak ocenia Pani/Pan podejście swojej organizacji do współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Koszyce i innymi 
organizacjami. Czy Pani/Pana organizacja... 

 

Konsultowanie strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz 

najważniejszych dokumentów i aktów prawnych 

Z danych uzyskanych w ankiecie wynika, że w konsultacjach strategii i programów organizowanych 

przez Urząd Miasta i Gminy w Koszycach uczestniczyła w ciągu ostatnich 2 lat połowa ankietowanych 

organizacji.   

Wykres 9. Czy w ciągu ostatnich 2 lat Pani/Pana organizacja brała udział w organizowanych przez Urząd konsultacjach 
programów, strategii np. Rocznego Programu Współpracy itp? [N=9] 

 

Konsultacje są prowadzone głównie w formie spotkań oraz ankiet. Najbardziej preferowaną formą 

prowadzenia konsultacji są spotkania. W proces konsultowania zaangażowani są także sołtysi, którzy 

zbierają od mieszkańców opinie na temat ważniejszych spraw lub konsultowanych dokumentów. W  
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opinii większości badanych organizacji konsultacje są przeprowadzane dobrze. Kilka organizacji 

zwróciło uwagę, że dobrze byłoby poprawić formę, w jakiej prowadzone są spotkania konsultacyjne 

oraz ogólnie spotkania organizowane przez Urząd dla NGO. Sugerowano, aby urozmaicić obecną 

formę spotkań tak, aby umożliwiała uczestnikom aktywniejszy udział.  W konsultacjach Rocznego 

Programu Współpracy uczestniczy stosunkowo duża liczba mieszkańców jednak pozostałe 

dokumenty nie cieszą się już tak dużym zainteresowaniem. W opinii niektórych uczestników badania 

– liczba mieszkańców/organizacji biorących udział w konsultacjach powinna być większa.   

Wykres 10. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd Gminy i Miasta Koszyce organizuje konsultacje społeczne 
programów, strategii oraz ważniejszych dokumentów? [N=9] 

 

Jeśli chodzi o ocenę skuteczności konsultacji tutaj również większość organizacji pozytywnie oceniła 

sposób w jaki Urząd Miasta i Gminy Koszyce uwzględnia opinie organizacji zgłaszane na konsultacjach 

społecznych. W tym przypadku wystąpiło trochę więcej ocen negatywnych (30%) jednak nadal 

przeważały oceny bardzo dobre i dobre.  

Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd Miasta i Gminy Koszyce uwzględnia opinie organizacji zgłaszane na 
konsultacjach społecznych? [N=9] 

 

Diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań 

Na podstawie przeprowadzonego badania trudno jednoznacznie stwierdzić w jakim stopniu 

organizacje włączane są w proces diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań w gminie. Zdania 

uczestników spotkań na ten temat były podzielone. Uczestnicy pierwszego spotkania wskazywali, że  
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zarówno organizacje jak i mieszkańcy aktywnie uczestniczą w tworzeniu polityk publicznych. Z ich 

opisu wynikało, że co roku w gminie odbywa się spotkanie, którego celem jest, między innymi,  

rozpoznanie potrzeb organizacji i mieszkańców oraz zidentyfikowanie najważniejszych problemów w 

gminie.  W trakcie tego spotkania Urząd i organizacje prezentują swoje plany, propozycje rozwiązań i 

wspólnie ustalają plan działania na kolejny rok.  Informacje na temat potrzeb i problemów 

mieszkańców zbierane są także za pośrednictwem  zebrań sołeckich, w trakcie których mieszkańcy 

mają możliwość zgłaszania problemów oraz informowania o zapotrzebowaniu na konkretne 

działania. Sołtysi następnie przekazują te informacje do Urzędu – co pozwala w pewnym sensie stale 

monitorować potrzeby mieszkańców. Zdaniem uczestników pierwszego spotkania system ten działa 

sprawnie, a organizacje aktywnie w nim uczestniczą. Z kolei uczestnicy drugiego spotkania 

wskazywali, że frekwencja na spotkaniach zarówno gminnych jak i wiejskich jest niska czyli  tak 

naprawdę niewielu mieszkańców bierze udział w procesie diagnozowania lokalnych problemów i 

wyzwań.  Opisany przez pierwszą grupę system przy niskim poziomie aktywności społecznej nie może 

działać sprawnie.  

Niezależnie od poziomu aktywności społecznej, proces diagnozowania problemów lokalnych, opisany 

przez organizacje uczestniczące w spotkaniach, zasługuje na uwagę, ponieważ ukazuje zalążek 

systemu partycypacji obywatelskiej umożliwiający włączanie wiejskich organizacji i mieszkańców wsi 

w tworzenie polityk publicznych na poziomie gminy. Stanowi on istotny i wartościowy zasób a także 

pole do dalszego rozwoju współpracy między samorządem a mieszkańcami i organizacjami 

pozarządowymi.  Kluczową kwestią jest zwiększenie liczby organizacji oraz mieszkańców biorących 

udział w spotkaniach gminnych i wiejskich oraz wzmocnienie istniejących struktur (poprzez np.: 

ustalenie stałych terminów spotkań, zwiększenie ich ilości lub usprawnieni systemu zapraszania). 

Współpraca przy realizacji polityk publicznych 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityk publicznych 

odbywa się w formie współpracy finansowej oraz współpracy pozafinansowej. Dane dotyczące obu 

form współpracy zostaną przedstawione w osobnych podrozdziałach. 

Współpraca finansowa  

Współpraca finansowa polega na zlecaniu przez Urząd realizacji zadań publicznych organizacjom w 

ramach otwartych konkursów ofert lub w trybie art. 19a. 

Z danych Urzędu wynika, że na współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi rocznie 

przeznaczanych jest około 248 000zł:  200 tyś. na realizację zadań publicznych w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz prawie 48 tyś. na  realizację zadań publicznych w trybie 19a czyli w formie tzw. 

„małych grantów”.  

Jedynie 33% ankietowanych organizacji startowało w ciągu ostatnich 2 lat w otwartych konkursach 

ofert ale aż  78% organizacji otrzymało dotację z Urzędu na realizację projektu. Oznacza to, że 

większość ankietowanych organizacji otrzymało dofinansowanie w trybie pozakonkursowym (dane 

przedstawione na wykresach 11 i 12). Potwierdzają to także informacje uzyskane od organizacji 

uczestniczących w spotkaniach, z których wynika, że organizacje zgłaszają swoje pomysły oraz 

zapotrzebowanie na dotacje a Urząd na nie odpowiada w najbardziej adekwatny sposób. Jak 

 to określiła jedna z uczestniczek spotkania „każdy może przyjść do Urzędu z pomysłem,  a sposób na 
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finansowanie się znajdzie”.  Jeśli są to projekty duże (długoterminowe, wymagające większego 

nakładu finansowego) wtedy są realizowane w trybie otwartego konkursu ofert. Pozostałe projekty 

są realizowane w trybie 19a. 

Wykres 11. Czy w ciągu ostatnich 2 lat Pani/Pana organizacja startowała w otwartych konkursach ofert organizowanych 
przez Urząd? [N=9] 

 

Wykres 12. Czy w ciągu ostatnich 2 lat Pani/Pana organizacja otrzymała dotacje na realizację projektu od Urzędu? [N=9] 

 

Urząd aktywnie współpracuje z Lokalną Grupą Działania wspierając organizacje w pozyskiwaniu 

środków na działalność. Dość dużą popularnością cieszą się także małe granty.  Zdaniem jednego  

z uczestników spotkania małe granty są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za zwiększenie liczby 

stowarzyszeń na terenie gminy w ostatnich latach.  

W ankiecie poproszono organizacje o ocenę sposobu w jaki Urząd organizuje otwarte konkursy ofert. 

Wśród odpowiedzi najwięcej pojawiło się ocen średnich „ani dobrze, ani źle”, jednak ogólnie 

dominowały oceny pozytywne przy całkowitym braku ocen negatywnych.  

Większość badanych organizacji zna kryteria ocen projektów oraz nie ma zastrzeżeń do obecnego  

podziału środków na współpracę z organizacjami.  
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Wykres 13. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd Gminy i Miasta Koszyce organizuje otwarte konkursy ofert? [N=9] 

 

W części ankiety dotyczącej współpracy finansowej zapytano  organizacje również o opinię na temat 

sposobu w jaki Urząd pomaga organizacjom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Ocena jest 

w tym przypadku trochę bardziej zróżnicowana, jednak również tutaj dominują  głosy pozytywne.  

Wykres 14. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd pomaga organizacjom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania 
(dofinansowanie wkładów własnych, poręczenia finansowe)? 

 

Z przeprowadzonego badania wynika, że obecnie niewiele organizacji korzystanie z zewnętrznych 

źródeł finansowania – stanowi to zatem potencjalny obszar rozwoju  współpracy z samorządem. 

Potrzebne są działania edukacyjne, które pomogłyby zwiększyć gotowość organizacji do korzystania z 

tego typu funduszy.  

Współpraca pozafinansowa  

Samorządy wspierają organizacje w realizacji zadań publicznych nie tylko w formie finansowej, ale 

także w różnych formach pozafinansowych np. poprzez użyczanie lokali, udzielanie patronatu, lub 

działania szkoleniowo-edukacyjne.  

Z ankiety wynika, że ponad 65% organizacji korzysta z pozafinansowego wsparcia Urzędu Miasta i 

Gminy Koszyce oraz, że większość dobrze ocenia otrzymywane wsparcie.  
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Wykres 14. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd udziela wsparcia niefinansowego organizacjom pozarządowym (np. 
organizuje szkolenia, udostępnia sprzęt i lokale, prowadzi bezpłatne doradztwo dla organizacji z zakresu księgowości, 
prawa)? [N=9] 

 

Tworzenie infrastruktury współpracy czyli warunków do aktywności 

społecznej 

Ostatni, trzeci obszar modelu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dotyczy 

budowania infrastruktury współpracy czyli tworzenia warunków do społecznej aktywności. Jest to 

bardzo ważny element współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, gdyż to właśnie 

poprzez działania podejmowane w tym obszarze możliwe jest zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców i organizacji w działania prowadzone w dwóch pozostałych obszarach. Im lepsza 

infrastruktura współpracy tym sprawniej przebiega zarówno tworzenie polityk publicznych jak  

i realizacja zadań publicznych samorządu we współpracy z organizacjami.  

Na infrastrukturę współpracy składają się między innymi różnego typu działania samorządu mające 

na celu wsparcie rozwoju organizacji oraz integracji środowiska pozarządowego.  

Celem tej części badania było sprawdzenie jakie jest zapotrzebowanie organizacji na tego typu 

działania Urzędu. Chcieliśmy się także dowiedzieć jak organizacje oceniają dotychczasowe działania 

samorządu w  tym zakresie.  

Organizacje uczestniczące w spotkaniach nie miały większych zastrzeżeń do sposobu w jaki Urząd 

wspiera rozwój organizacji w gminie. Zdaniem organizacji obecne wsparcie Urzędu jest wystarczające 

i odpowiada na potrzeby organizacji. Z dyskusji przeprowadzonych w trakcie spotkań z organizacjami 

wynikało jednak, że istnieje zapotrzebowanie na działania inspiracyjne – działania,  które pomogłyby 

organizacjom rozwijać nowe pomysły, wprowadzać nowe działania. Jest to zapotrzebowanie, które 

może stanowić pole do dalszego rozwoju współpracy pozafinansowej pomiędzy Urzędem  

a organizacjami,  np. w postaci oferty edukacyjnej dla organizacji. 
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Pytani o współpracę lokalną uczestnicy badania podkreślali przede wszystkim potrzebę integracji 

mieszkańców i wspieranie ich zaangażowania w sprawy społeczne. W mniejszym stopniu organizacje 

wskazywały na potrzeby rozwijania współpracy i integracji w samym środowisku pozarządowym. 

Zdaniem organizacji na poziomie wsi ludzie działający w organizacjach się znają, natomiast na ogół 

nie mają większej potrzeby poznawania organizacji działających w innych wsiach. Okazją do poznania 

innych organizacji działających w gminie są organizowane co roku dożynki, w trakcie których 

większość organizacji wystawia swoje stoiska i prezentuje swoje działania. Zdaniem organizacji 

integracja organizacji na poziomie gminy to dalszy etap rozwoju współpracy.  

Obecnie najbardziej palącym problemem gminy jest niski poziom zaangażowania mieszkańców w 

sprawy lokalne. Organizacje biorące udział w badaniu wskazywały iż mimo, że liczba stowarzyszeń 

wzrosła w ostatnich latach, nie widać wzrostu  poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy 

swoich społeczności. Liczba organizacji oraz niezrzeszonych mieszkańców biorących udział w 

zebraniach wiejskich co roku się zmniejsza. Potrzebne są działania aktywizujące mieszkańców. 

Organizacje wskazywały, że samorząd podejmuje już tego typu działania np. organizując regularnie 

spotkania ze znanymi ludźmi, aby dostarczyć mieszkańcom inspiracji i zachęcić do zaangażowania się 

w różnego typu inicjatywy społeczne. Jednak wciąż więcej działań w tym obszarze jest potrzebnych. 

Dużym wyzwaniem jest brak zaangażowania młodzieży w sprawy społeczne gminy. Przedstawiciele 

organizacji uczestniczący w badaniu wskazywali, że nie mają pomysłu na to, jak pracować  

z młodzieżą, aby zbudzić ich zainteresowanie sprawami lokalnymi.  Młodzi nie  komunikują swoich 

potrzeb, pomysłów. Jest to obszar, w którym organizacje widzą przestrzeń do współpracy  

z samorządem – do wspólnego szukania rozwiązań i realizacji projektów. Dobrym punktem wyjścia 

takiej współpracy byłaby badanie potrzeb i oczekiwań młodzieży - diagnoza, która mogłaby być 

przeprowadzona wspólnie z organizacjami działającymi w gminie. 

Ogólna ocena współpracy 

Z przeprowadzonego badania wynika, że ogólnie organizacje działające w gminie Koszyce mają dobrą 

opinię na temat współpracy z samorządem. W ankiecie pojawiły się dwie negatywne opinie na ten 

temat, jednak z uwagi na niewielką liczebność próby trudno powiedzieć czy opinie te wynikają z 

personalnych urazów czy wskazują na istnienie szerszego problemu we współpracy. Negatywne 

komentarze dotyczyły nierównego traktowania organizacji (szczególnie jeśli chodzi o podział 

środków) oraz „fasadowości” współpracy. Zdaniem jednej z organizacji istniejące w gminie 

rozwiązania są „atrapą samorządności” i w rzeczywistości opierają się na układach i znajomościach a 

w związku z tym nie dają wszystkim równych możliwości wpływu na podejmowane decyzje. Żadna z 

organizacji biorących udział w spotkaniach nie wskazała, aby tego typu problem istniał w gminie. 

Większość organizacji uczestniczących w badaniu chwaliła Urząd za elastyczność we współpracy, 

otwartość oraz świetną współpracę przy organizacji różnego typu imprez lokalnych. Wskazywano 

także, że od 3 lat budowa społeczeństwa obywatelskiego a w tym także rozwój współpracy z 

organizacjami pozarządowymi jest priorytetem gminy. Większość ankietowanych organizacji 

zapytana wprost o to jak ocenia współpracę swojej organizacji z Urzędem odpowiedziała „bardzo 

dobrze”. Tylko jedna organizacja udzieliła odpowiedzi „źle”. 
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Wykres 15. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan współpracę Pani/Pana organizacji z Urzędem Miasta i Gminy Koszyce na 
przestrzeni ostatnich 2 lat? 

 

W ostatniej części ankiety organizacje zostały poproszone o wskazanie tego, co dobrze działa we 

współpracy z Urzędem, co stanowi problem lub barierę we współpracy  oraz co należałoby zmienić, 

aby współpraca przebiegała lepiej. Odpowiedzi organizacji przedstawiono poniżej.  

Co Pani/Pana zdaniem dobrze działa we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Koszyce? [N=8] 

 Wsparcie finansowe organizacji, pomoc w jej rozliczeniu. 

 Pracownik bezpośrednio odpowiadający za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

 Pomoc pracownika odpowiedzialnego za współpracę. 

 Przepływ informacji oraz przyjazne nastawienie. 

 Chęć współpracy. 

 Na wspólne relacje pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy wpływają dobrze spotkania 

organizowane z przedstawicielami samorządu oraz organizacji.  

 Wszystko działa bez zarzutu. 

 Brak pozytywnych elementów współpracy. 

 

Co Pani/Pana zdaniem jest największą trudnością/barierą we współpracy z Urzędem Miasta i 

Gminy Koszyce? [N=7] 

 Brak pomysłu na innowacyjne działania 

 Dyktatorski sposób sprawowania władzy 

 Niewłaściwie prowadzone spotkania 

 Nie widzę barier (3 wskazania) 

 

Co należałoby poprawić/zmienić, aby współpraca przebiegała lepiej? [N=8] 

 Organizowanie wspólnych spotkań organizacji z przedstawicielami UG i G Koszyce i z innymi 

organizacjami, przedstawienie swoich oczekiwań, wymiana pomysłów lub wspólne działania 

na rzecz mieszkańców. 
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 Dialog, właściwy przebieg informacji. Rozmawianie o potrzebach w danym środowisku. 

 Lepsza komunikatywność i zrozumienie. 

 Może pomogło by zorganizowanie spotkania, na którym konkretnie i ciekawie przedstawiona 

została by współpraca z organizacjami. Tak, żeby można było też omówić bieżące projekty i 

sprawy . 

 Szkolić radnych. Edukować o samorządności już na poziomie szkoły podstawowej. 

 Jesteśmy zadowoleni ze współpracy 

 Nic (2 wskazania) 

Rekomendacje: 

 Rozwijanie dotychczasowych form dialogu z mieszkańcami  w celu  szerszego 

diagnozowania potrzeb lokalnych,  definiowania oczekiwań i wyzwań. Szukanie pomysłów i 

nowych rozwiązań na systematyczne rozszerzanie grona uczestników dialogu, zwiększanie 

zainteresowania mieszkańców spawami gminy (różnych grup mieszkańców, w tym 

młodzieży), skutecznych kanałów i form komunikacji  z mieszkańcami.  

 Rozwijanie narzędzi i form konsultacji społecznych z organizacjami,  organizacja spotkań w 

większym stopniu angażujących uczestników do dyskusji oraz wymiany pomysłów, 

doświadczeń, sieciowania;  dostosowanie formy spotkań do potrzeb organizacji. 

 Działania edukacyjne, inspiracyjne służące rozszerzeniu katalogu pomysłów organizacji 

pozarządowych na działania lokalne, szczególnie te angażujące mieszkańców (ze 

szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych), rozwijające integrację i współpracę  

społeczności lokalnych (w tym współpracę między organizacjami).  

 Działania edukacyjno- doradcze adresowane do organizacji, służące rozwojowi ich 

potencjału w kierunku szerszego pozyskiwania funduszy zewnętrznych z poza budżetu 

gminy. 

 Działania służące diagnozie potrzeb  i oczekiwań  młodych mieszkańców gminy.  

 

Uzupełnieniem powyższych rekomendacji  są pomysły zgłoszone w trakcie spotkania  z udziałem 

przedstawicieli lokalnych organizacji, w celu podsumowania diagnozy jakości współpracy. 

Spotkanie odbyło się w UMiG Koszyce,  4 kwietnia 2019r., uczestniczyło w nim 19 osób.    

W dyskusji:  

 przedstawiciele organizacji wskazali na  potrzebę wsparcia stowarzyszeń w zakresie 

prowadzenia księgowości (ceny za usługi rosną, nie z każdej dotacji można finansować 

tego typu koszty),  

 zgłoszono pomysł organizacji spotkań  dla stowarzyszeń w poszczególnych sołectwach  (w 

nowo wyremontowanych budynkach), w godzinach popołudniowych. Podkreślano 

potrzebę  dzielenie się pomysłami, wymiany doświadczeń oraz zapraszanie na  spotkanie 

mieszkańców,  
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 pojawił się pomysł na stworzenie grupy na FB dla organizacji z gminy,  w celu łatwego 

dzielenia się informacjami  o prowadzonych działaniach,   

 przedstawiciele organizacji podkreślali  trudności związane z „wyciąganiem ludzi z 

domu”.  Jak angażować w działania mieszkańców? - wypracowanie pomysłów w tym 

zakresie jest pożądane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


