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Wstęp 

Raport stanowi podsumowanie wyników badania jakości współpracy Urzędu Gminy Mogilany z 

organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Mogilany. Badanie zostało zrealizowane 

w ramach programu MOWES1 przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych we współpracy z Urzędem 

Gminy Mogilany. 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 Gminy w Mogilanach wynika, że w gminie działa 25 organizacji, z czego około 18 w 

sposób powtarzalny współpracowało z Urzędem w ciągu ostatnich 3 lat. W badaniu ankietowym 

wzięło udział 13 organizacji pozarządowych, co stanowi ponad 70% organizacji regularnie 

współpracujących z Urzędem. Ankieta była przeprowadzona w lutym 2019r.  

Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbyły się 7 i 11 marca 2019r. w Zespole 

Dworskim w Mogilanach. W sumie odbyły się trzy spotkania – dwa spotkania z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych oraz jedno spotkanie z przedstawicielami samorządu. W spotkaniach 

wzięło udział łącznie 21 osób: 13 przedstawicieli organizacji oraz 8 przedstawicieli samorządu. 

Spotkania prowadziła animatorka z 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. Prezentowany w poniższym raporcie obraz współpracy organizacji 

pozarządowych z Urzędem Gminy Mogilany jest odzwierciedleniem głosu i doświadczeń organizacji, 

które wzięły udział w badaniu, a nie wszystkich organizacji współpracujących z samorządem w 

gminie.  

 

                                                           
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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Charakterystyka organizacji pozarządowych, które wzięły udział w badaniu 

Wśród 13 organizacji, które wypełniły ankietę najwięcej było organizacji działających w obszarze 

sportu, oraz ratownictwa i bezpieczeństwa. 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. [N3=13]. Pytanie wielokrotnego 
wyboru. 

 

Większość organizacji uczestniczących w ankiecie (62%) to organizacje z długim stażem, działające w 

gminie Mogilany od ponad 10 lat i kontaktujące się z Urzędem często lub bardzo często. 

Wykres 2. Jak długo działa Pani/Pana organizacja?[N=13] 

 

                                                           
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=13] 

 

Zasięg działalności ankietowanych organizacji jest w większości lokalny - większość działa głównie na 

terenie gminy i powiatu.  

Wykres 4.  Jaki jest zasięg działania Pani/Pana organizacji? [N=13] 
  Pytanie wielokrotnego wyboru, możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

 

Ponad 90% organizacji biorących udział w ankiecie posiada doświadczenie we współpracy finansowej 

z Urzędem, a 76% we współpracy pozafinansowej.  

W spotkaniach z przedstawicielami organizacji wzięli udział lokalni aktywiści - przedstawiciele 

lokalnych stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych o różnym profilu, systematycznie 

współpracujący z Urzędem Gminy Mogilany.  

W spotkaniach z przedstawicielami samorządu wzięli udział pracownicy Urzędu i jednostek 

organizacyjnych na co dzień współpracujący z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz 

przedstawiciele Rady Gminy, w dwóch przypadkach pełniący równocześnie funkcję sołtysów. 
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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 Gminy wzajemnie informują się o planach, 

zamierzeniach i kierunkach działań? Jak wygląda komunikacja między Urzędem Gminy 

a organizacjami pozarządowymi i jak jest przez organizacje oceniana? 

2. Czy 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 potrzeb? 

 

Komunikacja oraz wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach  

i kierunkach działań  

Zarówno w ankiecie jak i na spotkaniach komunikacja Urzędu z organizacjami została oceniona 

dobrze. Z ankiety wynika, że prawie wszystkie organizacje informują Urząd o swoich działaniach oraz 

otrzymują regularnie informacje od Urzędu. Większość organizacji jest zadowolona ze sposobu w jaki 

Urząd informuje je o swoich działaniach: informacje przychodzą systematycznie, dobrze funkcjonuje 

komunikacja mailowa.  Przedstawiciele organizacji zaznaczali jednak, że dopiero od niedawna system 

informowania działa sprawnie, wcześniej nie był on tak dobrze zorganizowany. Jest to zmiana, którą 

organizacje zauważają i doceniają.  

Wykres 5. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd informuje organizacje o swoich planach i działaniach? [N=13] 

 

 

 



 

 

7 
 

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 ponad 90% 

ankietowanych organizacji wie, kto w Urzędzie odpowiada za współpracę z NGO. Wszystkie 

organizacje oceniają współpracę z tymi osobami pozytywnie. Należy tutaj zaznaczyć, że w ocenach 

dominowały oceny najwyższe – bardzo dobre. Również uczestnicy spotkań zgodnie podkreślali, że 

dobrze im się współpracuje z pracownikami Urzędu oraz, że otrzymują od nich duże wsparcie. 

Zwracano jednak uwagę, ze obecnie nie ma w Urzędzie osoby, której jedynym zadaniem byłaby 

współpraca z NGO. Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pełnią w Urzędzie również inne 

funkcje co sprawia, że nie mają wystarczająco – w ocenie organizacji – czasu na sprawy organizacji.  

 

Wykres 6. Jak Pani/Pan ocenia działalność osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za współpracę z NGO? [N=12] 

 

 

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

skomentowania swojej oceny.  Chwalono pracowników Urzędu za miłe i elastyczne podejście do 

współpracy, kompetencje, otwartość, dyspozycyjność oraz uprzejmość.  

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 w większości 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.   
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Wykres 7. Jak ocenia Pani/Pan podejście pracowników Urzędu Gminy Mogilany do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Czy Pani/Pana zdaniem pracownicy Urzędu.. [N=13] 

 

Zdaniem ankietowanych organizacji pracownicy Urzędu są chętni do współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, traktują organizacje w parterski sposób, są otwarci na pomysły organizacji. 

Natomiast jeśli chodzi o równe traktowanie wszystkich organizacji oraz stosowanie jasnych i 

przejrzystych zasad w działaniu – tutaj organizacje nie były jednogłośne. Szczególnie w przypadku 

równego traktowania pojawiło się stosunkowo dużo odpowiedzi: „raczej nie” oraz „nie wiem”, co 

może syganlizować, że kwestia ta budzi wątpliwości środowiska.  

Zarzuty, że organizcje nie są w równy sposób traktowane przez pracowników Urzędu, padły również 

ze strony kilku organizacji w trakcie spotkań. Wskazywano, że niektóre organizacje są fowryzowane a 

inne celowo deprecjonowane. Zdaniem organizacji źródłem nierównego traktowania są preferencje 

polityczne.  

Wykres 8. Patrząc ogólnie na środowisko organizacji pozarządowych w gminie proszę wskazać czy Pani/Pana zdaniem 
lokalne organizacje..[N=13] 
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Wykres 9. Jak ocenia Pani/Pan podejście swojej organizacji do współpracy z Urzędem Gminy Mogilany i innymi 
organizacjami. Czy Pani/Pana organizacja... [N=13] 

 

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 Gminy w Mogilanach uczestniczyło w ciągu ostatnich 2 lat ponad 3/4 ankietowanych 

organizacji.  Jest to bardzo dobry wynik, wskazujący na duże zaangażowanie organizacji w procesy 

konsultacyjne.  

Wykres 10. Czy w ciągu ostatnich 2 lat Pani/Pana organizacja brała udział w organizowanych przez Urząd konsultacjach 
programów, strategii np. Rocznego Programu Współpracy itp? [N=13] 

 

Organizacje uczestniczące w ankiecie oceniły konsultacje znacząco lepiej od organizacji biorących 

udział w spotkaniach. Zarówno sposób organizowania konsultacji jak i ich skuteczność zostały 

ocenione w ankiecie wysoko:  
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 ponad 90% ankietowanych organizacji uznało, że Urząd bardzo dobrze lub dobrze organizuje 

konsultacje. Ponad połowa ocen to oceny najwyższe 

Wykres 11. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd Gminy Mogilany organizuje konsultacje społeczne programów, 
strategii oraz ważniejszych dokumentów? [N=13] 

 

 

 ponad 60% organizacji pozytywnie oceniło skuteczność organizacji czyli uznało, że obecny 

sposób w jaki Urząd Gminy Mogilany uwzględnia opinie organizacji zgłaszane na 

konsultacjach jest dobry lub bardzo dobry.  

Wykres 12. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd Gminy Mogilany uwzględnia opinie organizacji zgłaszane na 
konsultacjach społecznych? [N=13] 

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że ocena skuteczności konsultacji została gorzej oceniona niż sam 

sposób ich organizacji. Pojawiło się tutaj więcej ocen środkowych, mniej bardzo dobrych, a także 

odpowiedź „nie wiem”. 

Pozytywna ocena konsultacji wyrażona w ankiecie kontrastuje z krytycznymi uwagami zgłoszonymi 

przez organizacje uczestniczące w spotkaniach. Uwagi organizacji dotyczyły zarówno sposobu 

organizacji konsultacji jak i samego ich przebiegu. Wskazywano, że konsultacje były do tej pory 

rzadko prowadzone. Poza tym jeśli organizowano konsultacje, to odbywały się one w godzinach  
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pracy Urzędu, co uniemożliwiało udział osobom pracującym. Co więcej konsultacje często okazywały 

się być nieskuteczne z powodu silnych konfliktów między mieszkańcami – jako przykład można podać 

konsultacje dotyczące przebudowy Rynku. Przedstawiciele organizacji wskazywali, że konsultacje 

odbywały się w atmosferze konfliktu a nie dyskusji i z tego względu nie były konstruktywne, co 

zniechęcało mieszkańców do ponownego w nich udziału. Zdaniem uczestników spotkań w 

konsultacjach zazwyczaj bierze udział niewiele osób. Niski poziom zaangażowania mieszkańców w 

sprawy lokalne był często podkreślany w trakcie spotkań zarówno przez przedstawicieli Urzędu jak i 

organizacji. 

 Natomiast pozytywnie oceniono konsultacje z organizacjami pozarządowymi zorganizowane jesienią 

2018r. Dotyczyły one Rocznego Programu Współpracy. Było to pierwsze spotkanie konsultacyjne dot. 

rocznego programu od dłuższego czasu. Wzięła w nim liczna grupa przedstawicieli organizacji, a jego 

przebieg był konstruktywny.  

Przedstawiciele organizacji postulowali, aby w celu zwiększenia liczby uczestników konsultacji, 

informacja o ich terminie była wysyłana do organizacji odpowiednio wcześniej oraz aby 

przeprowadzać konsultacje w godzinach dostępnych dla osób pracujących. W obecnej sytuacji 

konieczne wydaje się także, aby zadbać o samą formę konsultacji czyli o sposób, w jaki konsultacje są 

prowadzone. Byłoby wskazane, aby osoba prowadząca konsultacje miała odpowiednie 

przygotowanie i była w stanie profesjonalnie moderować spotkanie: stworzyć przestrzeń do 

wypowiedzi dla wszystkich, zarządzać dyskusją oraz łagodzić pojawiające się antagonizmy.  Zdaniem 

organizacji warto byłoby także, aby ze strony Urzędu zostały podjęte dodatkowe działania, 

zmierzające do rozładowania antagonizmów występujących w gminie, aby konsultacje mogły 

przebiegać sprawniej i być skuteczniejsze.   

Kilka organizacji zgłosiło także pomysł, aby przy Urzędzie powstały ciała konsultacyjno- doradcze, 

takie jak np. Rada Seniorów, złożone z przedstawicieli organizacji oraz niezrzeszonych mieszkańców. 

Rolą takich rad byłoby opiniowanie powstających ustaw i ważniejszych dokumentów gminnych.  

Przedstawione powyżej informacje oraz opinie na temat konsultacji społecznych dotyczą zarówno 

konsultacji dla mieszkańców jak i tych organizowanych tylko dla organizacji pozarządowych.  
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Diagnozowanie lokalnych problemów i potrzeb 
Organizacje poproszone w ankiecie o ocenę sposobu, w jaki Urząd rozpoznaje potrzeby mieszkańców 

w większości nie miały zastrzeżeń – najwięcej było ocen pozytywnych: „dobrze” oraz „bardzo 

dobrze”, pojawiły się 3 oceny średnie oraz jedna negatywna. 

Wykres 12. Jak Pani/Pan ocenia sposób, w jaki Urząd rozpoznaje potrzeby mieszkańców (diagnoza potrzeb)? [N=13] 

 

Na podstawie uzyskanych danych trudno jednoznacznie stwierdzić w jakim stopniu organizacje były 

dotychczas włączane przez Urząd w procesy diagnozowania lokalnych problemów, natomiast jasne 

jest, że w opinii uczestników badania istnieje potrzeba, aby tego typu działania były podejmowane. 

Zarówno przedstawiciele samorządu jak i organizacji zgodzili się, że jest to obszar wymagający 

rozwoju i zadeklarowali gotowość współpracy. Ze strony Urzędu zgłaszano potrzebę szerszego 

rozpoznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców jak i organizacji. Diagnoza pozwala na lepsze 

dostosowane działań samorządu do potrzeb mieszkańców oraz zapraszanie organizacji do współpracy 

w obszarach wynikających z lokalnych potrzeb. Ze strony organizacji padły konkretne propozycje:   

1) systematycznego organizowania spotkań, w trakcie których organizacje mogłyby zgłaszać swoje 

plany oraz potrzeby,  

2) inicjowania ciał doradczych (ciał dialogu) z udziałem przedstawicieli organizacji - organy te 

mogłyby aktywnie uczestniczyć w procesach diagnozowania potrzeb i problemów lokalnych.  

 

Proces diagnozowania potrzeb i problemów lokalnych samoistnie rozpoczął się w trakcie 

prowadzonych spotkań. Ich uczestnicy wskazali następujące problemy oraz potrzeby lokalne 

wymagające podjęcia działań ze strony Urzędu: 

 

PROBLEM POTRZEBA 

Zaniedbana infrastruktura gminna (drogi, 

chodniki, place zabaw, ławki, przestrzenie 

publiczne),  niski poziom świadomości 

ekologicznej, niski poziom poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców, słabe poczucie 

odpowiedzialności za przestrzeń wspólną a w 

 Potrzeba lepszego zadbania o przestrzeń 

publiczną w gminie, zaangażowania w ten 

proces mieszkańców oraz przedstawicieli 

organizacji 

 Potrzeba wprowadzenia działań edukacyjnych 
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konsekwencji niski poziom zaangażowania  

mieszkańców w sprawy lokalne 

mających na celu zwiększenie świadomości 

mieszkańców na temat ekologii, ochrony 

środowiska, zwiększenie poczucia 

odpowiedzialności mieszkańców za przestrzeń 

wspólną oraz poziomu zaangażowania 

mieszkańców w sprawy lokalne 

Niewystraczająca w stosunku do potrzeb 

mieszkańców infrastruktura gminna  

wspierająca rozwój różnych grup społecznych: 

dzieci, seniorów, młodzieży, w części sołectw 

brak  miejsc spotkań mieszkańców   

 Potrzeba rozwoju infrastruktury w formie: 

1)siłowni zewnętrznej dla seniorów, 2) placów 

zabaw dla dzieci, 3) miejsc spotkań dla 

młodzieży np. sali lub siłowni dostępnej przez 

cały rok w różnych godzinach 

  Potrzeba utworzenia miejsc spotkań 

mieszkańców w sołectwach 

 

Skromna oferta działań skierowanych do 

młodzieży, niski poziom zaangażowania 

młodzieży w sprawy lokalne 

 Potrzeba  rozszerzenia oferty dla młodzieży w 

oparciu o diagnozę/rozpoznanie potrzeb.  

 Potrzeba podjęcia wspólnych działań dla 

młodzieży (edukacyjnych, aktywizujących, 

rozwijających postawy obywatelskie) przez 

Urząd i organizacje.  Młodzież zadaniem 

priorytetowym w RPW. 

Antagonizmy wśród mieszkańców  mające 

swoje źródło w lokalnym życiu politycznym, 

duża liczba „nowych” mieszkańców, którzy nie 

są w większości zintegrowani  z tymi, którzy 

mieszkają w Mogilanach od lat 

 Potrzeba stworzenia miejsca spotkań dla 

mieszkańców 

  Potrzeba działań integracyjnych,  budujących 

porozumienie między mieszkańcami wokół 

spraw wspólnych ponad podziałami 

 Potrzeba rozwijania kultury dialogu i 

współpracy opartego na  szacunku wobec 

różnorodności opinii z  poszanowaniem dobra 

wspólnego,   

 Potrzeba podjęcia przez samorząd aktywnych 

działań zmierzających do budowania zgody w 

lokalnym środowisku, ze szczególnym 

naciskiem na transparentność prowadzonych 

działań  i podejmowanych decyzji   
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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 Urząd Gminy 

Mogilany przeznacza rocznie średnio około 430 000zł: 390 tyś. zł na realizację zadań publicznych w 

ramach otwartych konkursów ofert oraz prawie 40 tyś. zł na  realizację zadań publicznych w trybie 

19a czyli w formie tzw. „małych grantów”. Rocznie podpisywane są średnio 22 umowy na realizację 

zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w trzech głównych obszarach: kultura, sport 

oraz polityka społeczna.  

Z przeprowadzonego badania wynika, że zdecydowana większość ankietowanych organizacji (92%) 

startowała w ciągu ostatnich 2 lat w otwartych konkursach ofert oraz otrzymała dotację z Urzędu na 

realizację projektu. Organizacje te w większości bardzo dobrze oceniają sposób w jaki Urząd 

przeprowadza otwarte konkursy ofert. Wśród trzynastu odpowiedzi pojawiła się tylko jedna ocena 

negatywna. 

Wykres 13. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd Gminy Mogilany przeprowadza otwarte konkursy ofert? [N=13] 

 

Zdecydowanie bardziej krytyczny stosunek do przebiegu współpracy finansowej z Urzędem miały 

organizacje uczestniczące w spotkaniach. Pojawiły się opinie, że sposób podziału środków nie jest 

jasny, a organizacje nie są traktowane w równy sposób. Organizacje zgłaszały także konkretne 

postulaty dotyczące:  

1) sposobu oceny (kryteriów oceny) ofert oraz podziału środków (wzory kart oceny z kryteriami są 

publikowane wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert),  
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2) wspólnego określenia priorytetów zadań publicznych,  

3) przyspieszenia terminu organizacji otwartych konkursów ofert (przesunięcie na początek roku), 

 4) ustalenia limitów wielkości oraz obcięć dotacji.  

Przedstawicielki Urzędu zwracają uwagę na możliwość organizacji odrębnych otwartych konkursów 

ofert do poszczególnych zadań publicznych. Takie rozwiązanie ułatwi zaproponowanie górnych 

limitów  dotacji w oparciu o specyfikę projektów składanych do tej pory w ramach poszczególnych 

zadań. Podkreślają również, że określenie górnego limitu nie oznacza konieczności przyznania dotacji 

w takiej kwocie, wielkość dofinansowania musi zależeć od  realności i racjonalności  przedstawionego 

kosztorysu zadania.  

Zarówno w ankiecie jak i na spotkaniach organizacje podkreślały, że wysokość środków 

przeznaczanych na współpracę z organizacjami, mimo, że  nieznacznie rośnie co roku,  jest zbyt mała.  

Przedstawiciele organizacji uczestniczących w spotkania w większości nie brali udziału w komisjach 

oceny wniosków konkursowych, ponieważ nie wiedzieli, że jest taka możliwość. Większość 

uczestników spotkań wyraziła zainteresowana udziałem w komisjach w przyszłości. Przedstawicielki 

Urzędu wskazały, że przy okazji ogłaszania otwartego konkursu ofert, równocześnie ogłaszany jest 

nabór na członków komisji, jednak ze względu potencjalny na konflikt interesów nie mogą w nim 

uczestniczyć przedstawiciele organizacji startujących w konkursie. I w tym ograniczeniu ustawowym 

upatrują przyczyny braku zgłoszeń kandydatur do pracy w komisji, a nie w braku informacji o takiej 

możliwości. W tym kontekście warto wprowadzić rozwiązania umożliwiające szerszy udział 

przedstawicieli organizacji w komisjach oraz zadbać o szerszą informację o takiej możliwości. 

Proponowane powyżej rozwiązanie  dotyczące organizacji odrębnych konkursów ofert do 

poszczególnych zadań, umożliwi szerszy udział przedstawicieli organizacji w komisjach oceny.   

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

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

tym przypadku była bardziej zróżnicowana, jednak również tutaj dominowały oceny pozytywne. 

Należy jednak zaznaczyć, że ten aspekt współpracy został najsłabiej oceniony przez organizacje. 

Wykres 14. Jak Pani/Pan ocenia sposób w jaki Urząd pomaga organizacjom w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania 
(dofinansowanie wkładów własnych, poręczenia finansowe)? [N=13] 

 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania organizacji wydaje się być jednym z kluczowych 

wyzwań we współpracy Urzędu Gminy Mogilany z organizacjami. Zarówno przedstawiciele 

organizacji jak i przedstawiciele samorządu podkreślali w trakcie spotkań potrzebę rozszerzenia 
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obecnego wsparcia organizacji ze strony Urzędu w tym zakresie.  Wskazywano, że środki gminne są 

ograniczone, a w konsekwencji Gmina nie jest w stanie odpowiedzieć w pełni na potrzeby lokalnych 

organizacji oraz mieszkańców. Istnieje wiele palących problemów lokalnych, w których rozwiązaniu 

organizacje mogłyby uczestniczyć korzystając z zewnętrznych środków przy odpowiednim wsparciu 

Urzędu. Przedstawiciele organizacji sugerowali, aby w Urzędzie zostało powołane specjalne 

stanowisko, którego główną funkcją byłoby wspieranie organizacji w pozyskiwaniu zewnętrznych 

funduszy. Zadaniem osoby będącej na tym stanowisku byłoby monitorowanie pojawiających się 

konkursów, nowych możliwości grantowych, informowanie organizacji o nadchodzących terminach 

konkursów, wspieranie organizacji w pisaniu wniosków oraz załatwianiu formalności. Z kolei 

przedstawiciele samorządu wskazywali na potrzebę stworzenia programu wsparcia edukacyjnego, 

czyli pomocy w rozwoju kompetencji przedstawicieli organizacji. W ocenie samorządu nie jest 

uzasadnione ani możliwe (ze względu na bardzo ograniczone zasoby) prowadzenie działań, które 

wyręczałoby organizacje w ich zadaniach.  

System wsparcie edukacyjno-doradczego, który stwarzałby organizacjom możliwość nabycia 

umiejętności pisania wniosków oraz realizacji projektów, może być istotnym impulsem dla organizacji 

do pozyskiwania środków zewnętrznych. Istotą pomocy winno być zwiększanie kompetencji 

organizacji w tym zakresie, tak aby docelowo były wstanie prowadzić te działania samodzielnie i w 

pełni kompetentnie.  

Wsparcie organizacji w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy wymaga dalszych ustaleń- 

niezbędne jest  wypracowanie rozwiązania odpowiadającego na potrzeby obu stron.  

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 90% organizacji korzysta z pozafinansowego wsparcia Urzędu Gminy 

Mogilany oraz, że większość bardzo 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=13] 

 

Podobnie jak w przypadku innych form współpracy, również współpraca pozafinansowa została 

znacząco lepiej oceniona przez organizacje w ankiecie niż na spotkaniach. Należy jednak podkreślić, 

że stanowisko organizacji nie było jednolite - część organizacji pozytywnie oceniała współpracę 

pozafinansowa z Urzędem, część natomiast krytykowała działania Urzędu w tym obszarze. Krytyczne 

opinie dotyczyły głównie nierównego traktowania organizacji. Wskazywano, że nie wszystkie 

organizacje mają jednakową możliwość promocji swoich wydarzeń na stronach Urzędu, nie wszystkie 

organizacje mogą także liczyć na takie samo wsparcie w zakresie użyczania sprzętu czy lokali.  

Organizacje zgłosiły także potrzebę rozszerzenia obecnego zakresu współpracy pozafinansowej: 

1) Rozszerzenia oferty szkoleniowej dla organizacji oraz mieszkańców m.in. wprowadzenie 

szkoleń z edukacji ekologicznej, szkoleń z pisania wniosków, szkoleń dotyczących zmian w 

regulacjach prawnych dotyczących działalności NGO itp. 

2) Większego zaangażowania ze strony Urzędu w promocję działań organizacji – stworzenia 

zakładki na stronie Urzędu, na której organizacje mogłyby zamieszczać informacje o 

organizowanych przez siebie wydarzeniach, utworzenia kalendarza wydarzeń NGO na stronie 

urzędu, udostępnienia tablic gminnych lub wyznaczenia nowych na informacje o działaniach 

NGO 

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 
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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 integrację 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.  

 Z uzyskanych danych wynika, że wśród organizacji istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na działania 

Urzędu zarówno wspierające rozwój organizacji jak i szeroko rozumianą współpracę lokalną 

(integrację).  

Organizacje podkreślały potrzebę zwiększenia wsparcia Urzędu w zakresie podnoszenia kompetencji 

członków organizacji – szczególnie jeśli chodzi o aplikowanie o środki, pisanie wniosków ale także 

realizację oraz rozliczanie projektów. Dodatkowo zgłoszono pomysł, aby z inicjatywy Urzędu były 

organizowane spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy, 

których celem byłoby nawiązanie kontaktów oraz stworzenie przestrzeni do współpracy. Dobrą 

praktyką, sugerowaną przez przedstawicieli organizacji, byłyby śniadania networkingowe, w trakcie 

których w atrakcyjny i przemyślany sposób organizacje mogłyby przedstawiać swoją ofertę. 

Jeśli chodzi o współpracę lokalną organizacje wskazywały, że potrzebne są działania mające na celu 

zarówno integrację organizacji pozarządowych działających w gminie, jak również mieszkańców.  Ze 

względu na duży napływ nowych mieszkańców, niezbędne są działania służące ich integracji z 

rdzennymi mieszkańcami. Postulowano organizacje wspólnych imprez takich jak festyny lub pikniki, 

dzięki którym ludzie mieliby okazje się poznać, spotykać, porozmawiać. Wskazywano również, że 

brakuje miejsc w sołectwach, w których różne grupy mieszkańców mogłyby spotykać się na co dzień.  

W ocenie przedstawicieli organizacji, integrację środowiska pozarządowego mogłyby  ułatwić 

częstsze spotkania dla organizacji organizowane z inicjatywy samorządu. Przedstawicielki Urzędu 

zaznaczyły  jednak, że inicjowane do tej pory  spotkania cieszyły się umiarkowanym 

zainteresowaniem. Frekwencja – poza ostatnim spotkaniem konsultacyjnym dotyczącym Rocznego 

Programu Współpracy -  zwykle wynosiła dużo poniżej 10 osób, mimo wysłanego zaproszenia i  

dodatkowego telefonu z przypomnieniem.  

Dużym problemem, sygnalizowanym już w tym raporcie, są liczne podziały występujące miedzy 

mieszkańcami mające swoje źródło w lokalnym życiu politycznym. Aspekt ten bardzo mocno 

determinuje sytuację społeczną w Gminie Mogilany. Ma on również bardzo silny wpływ na przebieg 

współpracy Urzędu Gminy z organizacjami pozarządowymi. Zdaniem zarówno przedstawicieli 

organizacji jak i przedstawicieli Urzędu konieczne jest wspólne znalezienie rozwiązania tego 

problemu, oraz zaangażowanie proces naprawy organizacji pozarządowych. Samorząd nie jest w 

stanie samodzielnie rozwiązać istniejących problemów, potrzebna jest tutaj współpraca, w której 

organizacje będą z pomocą Urzędu działać na rzecz integracji mieszkańców i budować zgodę ponad 

podziałami. 
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Ogólna ocena współpracy 

Ocena współpracy Urzędu Gminy Mogilany z organizacjami pozarządowymi nie jest jednoznaczna.  

Organizacje biorące udział w ankiecie generalnie lepiej oceniły współpracę z Urzędem od organizacji 

biorących udział w spotkaniach. Zarówno w przypadku ogólnej oceny współpracy jak i jej 

poszczególnych form, pojawiły się duże rozbieżności w ocenach.  

Jak widać na poniższym wykresie wyniki ankiety dotyczące ogólnej oceny współpracy z Urzędem są 

bardzo dobre. Zdecydowana większość ankietowanych organizacji pozytywnie ocenia współpracę z 

Urzędem. 

Wykres 15. Jak ogólnie ocenia Pani/Pan współpracę Pani/Pana organizacji z Urzędem Gminy Mogilany na przestrzeni 
ostatnich 2 lat? [N=13] 

 

 

 

Natomiast obraz współpracy przedstawiony przez uczestników spotkań – zarówno organizacji jak i  

przedstawicieli samorządu jest znacznie mniej pozytywny – dużo w nim problemów i wyzwań  

zarówno dla samorządu jak i lokalnego środowiska. Obie strony współpracy zgłaszają potrzebę 

naprawy obecnej sytuacji i mają nadzieję, że takie wspólne działania w najbliższym czasie zostaną 

podjęte.  W trakcie spotkań padło wiele propozycji rozwiązań istniejących problemów - wszystkie 

zostały zebrane w rekomendacjach. Najtrudniejsze do zrealizowania będą z pewnością postulaty 

dotyczące złagodzenia lub wyeliminowania istniejących antagonizmów między lokalnymi 

organizacjami oraz mieszkańcami. Taki proces jest – jak podkreślali uczestnicy spotkań –  długotrwały 

i wymaga wysiłku z obu stron, jest jednak niezbędny, aby wzmacniać współpracę i jakość życia 

mieszkańców gminy.  

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.  



 

 

20 
 

Co Pani/Pana zdaniem dobrze działa we współpracy z Urzędem Gminy Mogilany? [N=12] 

 Komunikacja (przepływ i wymiana informacji) - 8 wskazań 

 Podejście pracowników Urzędu do współpracy z organizacjami (otwartość, przychylność, miła 

pomoc, chęć pomocy)  - 4 wskazania 

 Kompetencje pracowników Urzędu – 2 wskazania 

 "To, że wiadomo do kogo zwracać się w konkretnej sprawie" – 1 wskazanie 

 

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

Mogilany? [N=13] 

 Nie ma trudności we współpracy z Urzędem - 4 wskazania 

 „Zbyt dużo dokumentów” - 1 wskazanie 

 „Nierówne traktowanie”- 1 wskazanie 

 „System nakazowo-rozdzielczy” - 1 wskazanie 

 „Organizacje pozarządowe nie są należycie przygotowane do współpracy”- 1 wskazanie 

 „Ograniczenia ustawodawcze na poziomie Sejmu RP i decyzyjne na poziomie samorządu”- 1 

wskazanie 

 „Największym problemem jest interpretacja składanych pism do Urzędu, odpowiedzi na nie 

godzą w inteligencję składającego i są „na odczep się” - 1 wskazanie 

 Trudno powiedzieć, nie wiem - 3 wskazania 

 

Co należałoby poprawić/zmienić, aby współpraca przebiegała lepiej? [N=12] 

 Wsłuchanie się w potrzeby organizacji – 2 wskazania 

 Dofinansowanie organizacji powinno być od początku roku – 2 wskazania 

 Zwiększyć środki na współpracę z NGO – 2 wskazania 

 Nie wiem – 2 wskazania 

 „Nie widzę potrzeby zmian”- 1 wskazanie 

Rekomendacje: 

W zakresie tworzenia polityk publicznych: 

 dalszy rozwój działań służących komunikacji i wymianie informacji między samorządem a 

organizacjami pozarządowymi  

 rozwijanie dialogu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie diagnozowania 

lokalnych potrzeb i problemów, w szczególności poprzez: 

o systematyczne konsultacje społeczne organizowane z dbałością o formę, zapewniające 

możliwość wypowiedzenia się wszystkim mieszkańcom z zachowaniem kultury debaty (np. 

moderowane spotkania organizowane w godzinach i formach przyjaznych dla osób 

pracujących, szeroka informacja na temat planowanych konsultacji; indywidualne 

zaproszenia do organizacji wysyłane drogą mailową) 
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o inicjowanie ciał doradczo- konsultacyjnych (ciał dialogu) z udziałem przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, których zadaniem jest opiniowanie ważnych uchwał oraz 

dokumentów gminnych (np. Rada Seniorów, Rada Działalności Pożytku Publicznego) 

o systematyczne spotkania przedstawicieli Urzędu z organizacjami w celu wspólnej diagnozy 

potrzeb oraz bieżącej wymiany informacji   

o wypracowanie stałych mechanizmów i form współpracy w zakresie diagnozy potrzeb 

lokalnych  

 definiowanie obszarów współpracy finansowej Gminy z organizacjami w oparciu o diagnozę 

lokalnych problemów i potrzeb mieszkańców  

 podejmowanie systematycznych działań służących budowaniu porozumienia mieszkańców 

wokół spraw wspólnych,  definiowania dobra wspólnego, rozwijanie kultury dialogu i współpracy 

opartej na szacunku wobec różnorodności opinii i gotowości do działań wspólnych ponad 

podziałami,   

 nacisk na transparentność decyzji samorządowych oraz działania informacyjne na temat zasad i 

procedur współpracy  

 

W zakresie realizacji polityk publicznych: 

 systematyczne rozszerzanie obszaru współpracy finansowej Gminy z organizacjami o 

zdiagnozowane problemy lokalne i potrzeby, rozszerzenie zakresu zadań publicznych zlecanych 

organizacjom m. in. o zadania dotyczące integracji mieszkańców, szerszą ofertę dla  młodzieży 

czy budowanie zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy 

 wprowadzenie rozwiązań usprawniających współpracę finansową z organizacjami (rewizja zasad 

otwartych konkursów ofert  m.in. pod kątem terminów, limitów dotacji,  karty oceny projektu, 

stworzenia możliwości szerszego udziału przedstawicieli organizacji w komisjach oceny 

projektów), działania informacyjno- edukacyjne adresowane do organizacji służące sprawniejszej 

współpracy  finansowej i składaniu poprawnych ofert  

 szukanie nowych pomysłów na współpracę i angażowanie w sprawy gminy mieszkańców 

niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych (np. wprowadzenie inicjatywy lokalnej)  

 zwiększenie wsparcia Urzędu w zakresie promocji wydarzeń organizacji, na przykład poprzez : 

o utworzenie podstrony/zakładki na stronie Urzędu, na której organizacje mogłyby 

zamieszczać informacje o organizowanych przez siebie wydarzeniach, 

o szersze wykorzystywanie do tych celów tablic informacyjnych w sołectwach,   

o przeznaczenie jednej z istniejących tablic  lub utworzeni nowej tablicy  wyłącznie na 

cele informacyjne organizacji 

 wzmocnienie współpracy pozafinansowej w formie szerszego udostępniania zasobów, przegląd 

dostępnych zasobów, określenie zasad korzystania z nich   
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W zakresie tworzenia infrastruktury współpracy: 

 istotne wzmocnienie kadrowe zespołu odpowiadającego za współpracę z organizacjami 

pozarządowymi (zespołu, którego obecnie podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie funduszy 

na rzecz Gminy), w celu  umożliwienia realizacji zgłaszanych postulatów i rekomendacji 

 utworzenie stanowiska koordynatora/pełnomocnika współpracy z organizacjami, którego 

główną funkcją byłoby koordynowanie współpracy, w tym pomoc organizacjom w zakresie 

pozyskiwania  środków zewnętrznych  

 organizowanie przez Urząd systematycznych działań edukacyjno-doradczych służących 

rozwojowi kompetencji organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie aplikowania o 

środki zewnętrzne, pisanie wniosków ale także realizacji oraz rozliczania projektów 

 organizowanie systematycznie spotkań sieciujących dla organizacji pozarządowych, służących 

wymianie pomysłów i nawiązaniu współpracy  

 pośredniczenie w kontaktach z biznesem np. poprzez organizowanie przez Urząd spotkań 

mających na celu sieciowanie przedstawicieli biznesu z przedstawicielami organizacji 

 


