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OPIS PROCEDURY SAMOOCENY WSPÓŁPRACY GMINY MOKRSKO Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI NA JEJ OBSZARZE wg Lokalnego Indeksu Jakości 

Współpracy. 

Samoocena została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Niezbędniku do (samo)oceny 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” (dalej: Niezbędniku). 

ETAP 1: PRZYGOTOWANIE OCENY   

Krok 1. Porozumienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

Inicjatywa przeprowadzenia oceny współpracy wyszła ze strony Urzędu Gminy Mokrsko -podjęła ją Pani Beata 

Marczak - kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw Społecznych Urzędu 

Gminy w Mokrsku. 

U podstaw całego procesu znalazła się chęć pozyskania opinii mieszkańców Gminy Mokrsko i NGOs 

działających na jej terenie na temat założeń Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2020.  

Okazało się wówczas, że obu stronom, tzn. zarówno pracownikom Urzędu Gminy i GJO-gminnych jednostek  

organizacyjnych (GOPS, GOK, szkoły), jak i przedstawicielom NGOs i nieformalnych grup, reprezentujących 

interesy społeczne, brak doświadczenia w zakresie współpracy prowadzonej metodami partycypacyjnymi. 

W wyniku nieformalnych rozmów pomiędzy urzędnikami, a przedstawicielami NGOs wyniknęły inne kwestie 

problematyczne i zostały ujawnione deficyty występujące we współpracy pomiędzy Gminą a środowiskiem 

NGOs. 

W lutym 2013r. pracownicy Urzędu Gminy w Mokrsku  wzięli udział w szkoleniu dotyczącym współpracy JST 
i NGO (w tym dot. partycypacyjnego tworzenia i realizacji polityk publicznych), zorganizowanym przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi. W rezultacie władze Gminy Mokrsko 
zaproponowały FRDL RCŁ przygotowanie i realizację projektu wspierającego szeroko rozumianą partycypację 
w zakresie tworzenia polityk publicznych. 

Powołano GRUPĘ ROBOCZĄ (GR), która zapoczątkowała procedurę oceny. Wobec braku w gminie istniejącej  

wcześniej struktury, np. lokalnej rady działalności pożytku publicznego czy zespołu konsultacyjnego 

postanowiono, że GR składać się będzie z reprezentantów najaktywniejszych przedstawicieli środowisk 

lokalnych: 

W skład GR weszli: 

1. Pani Beata Marczak, kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw 

Społecznych Urzędu Gminy w Mokrsku.- koordynator 

2.  Halina Gniłka- Dziecięcy Zespół Obrzędowy w Ożarowie, Stowarzyszenie „Nasz Ożarów”- członek. 

3.  Paulina Przybyłek- referent ds. sporządzania wniosków- sprawozdawca 

4.  Kamil Piekarski-Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Gminy Mokrsko-  członek 

Osobą odpowiedzialną za koordynację kolejnych działań w ramach oceny została Pani Beata Marczak 

(KOORDYNATOR GRUPY ROBOCZEJ). 

 

Krok 2. Ustalenie, kto będzie dokonywał oceny 
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GR ustaliła, kto z przedstawicieli obu sektorów (spoza GR) w Gminie Mokrsko zostanie zaproszony do udziału 

przy ocenie współpracy. 

Pani Paulina Przybyłek pełniąca funkcję sprawozdawcy zaprosiła telefoniczne osoby reprezentujące  wybrane 

NGOs i oraz wybranych pracowników Urzędu Gminy i GJO zgodnie z listą: 

1. reprezentant GOPS- Jolanta Gardyan- Kierownik GOPS w Mokrsku 

2. reprezentant oświaty z ramienia gminy- Halina Kowalska- specjalista ds. oświaty 

3.reprezentant gminy – Małgorzata Stanek- sekretarz Urzędu Gminy Mokrsko 

4. reprezentant OSP- Leszek Rodak- komendant gminny, Lucjan Preś, Stanisław Golański, Henryk Ciura. 

5. reprezentant NGOs ds. kultury i tradycji narodowych-Edyta Stępień- LGD Ziemia Wieluńska,  Edyta Majewska- 

instruktor Zespołu Tańca „Promyk”, Barbara Wlazła- KGW Mokrsko, Katarzyna Kowalska- Włościanie, Sabina 

Kmiecik- Klub Seniora, Rzeźnik Agata- Stowarzyszenie Zawsze Młodzi i Aktywni, Elżbieta Wyrembak- 

Dworzanki, Kamil Piekarski- Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Gminy Mokrsko. 

6. reprezentant NGOs ds. sportu- Marcin Człowiek- Chotowski Klub Sportowy 

- 4 członków GR, 

- 2 radnych gminnych – Arkadiusz Piśniak, Marcin Głąb 

 

Krok 3: Dowiedzmy się, zanim się ocenimy 

Kolejnym etapem było zgromadzenie i opracowanie podstawowych danych, pozwalających na uzyskanie 

wyjściowego poglądu o stanie relacji między NGOs i administracją w Gminie Mokrsko.   

W ramach GR została wyznaczona reprezentująca stronę publiczną Pani Paulina Przybyłek, która zgromadziła 

najważniejsze informacje i dane opisujące współpracę międzysektorową w Gminie. 

Pani Paulina Przybyłek przeprowadziła również Ankietę do gromadzenia opinii nt. współpracy samorządu z 
organizacjami. (Wzór ankiety do badania opinii : Załącznik nr 1) 

Wyniki badania ankietowego–Załącznik nr 2 posłużyły do opracowania informacji na temat jakości współpracy  

Pani Paulina Przybyłek na podstawie zebranych informacji i wyników badania ankietowego przygotowała 

wstępną diagnozę wg schematu  zaczerpniętego z Niezbędnika. 

Głównym celem opracowania wstępnej diagnozy było przedstawienie ogólnego obrazu relacji międzysektorowych 

w Gminie Mokrsko z obu perspektyw. Opracowanie pełniło również funkcję „zagajenia do dyskusji” na etapie 

właściwej oceny. Opracowanie  zostało udostępnione  pozostałym uczestnikom kolejnego etapu procedury, tak, 

aby mogli się z nimi zapoznać i w odniesieniu do nich sformułować własne opinie i argumenty (Wstępna diagnoza 

- Załącznik nr 3). 

 

ETAP 2: OCENA   

Krok 1: Ustalenie wielkości i składu GRUPY DYSKUSYJNEJ (GD) 
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GD liczyła  12 osób + 2 dodatkowe osoby, które pełniły role MODERATORA  i SPRAWOZDAWCY. 

Uczestników dyskusji wskazali członkowie GR. Wśród dyskutantów znalazły się osoby znające dobrze realia 

Gminy Mokrsko, mające doświadczenie w pracy w swoich urzędach/organizacjach oraz w kontaktach między 

organizacjami pozarządowymi, a administracją samorządową, reprezentujące różne „branże”.  

Zostali do niej zaproszeni: 

-Wójt Gminy Mokrsko Pan Tomasz Kącki, 

-Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Stanek. 

 

Krok 2: Zaproszenie uczestników i organizacja dyskusji 

Wszyscy zainteresowani zostali zaproszeni osobiście (telefonicznie) przez KOORDYNATORA GRUPY 

ROBOCZEJ, po uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania.  Wszyscy zostali zaproszeni z tygodniowym 

wyprzedzeniem, zaś w przededniu spotkania koordynator powtórnie zatelefonował do osób, które wcześniej nie 

potwierdziły telefonicznie przybycia. 

Dostosowano formę zaproszenia do panujących w Gminie zwyczajów. Podczas rozmów zapraszających 

poinformowano uczestników o przewidywanym czasie trwania spotkania.  

Organizacją dyskusji zajęła się KOORDYNATORA GRUPY ROBOCZEJ, która była odpowiedzialna za 

rekrutację uczestników, kontakty z nimi, z grupą inicjującą ocenę, zapewnienie miejsca i wszystkie pozostałe 

kwestie logistyczne.   

Uczestnicy zaproszeni do udziału w dyskusji  otrzymali przed spotkaniem wstępną diagnozę współpracy, 

przygotowaną wcześniej przez członków grupy roboczej.  

Informacje organizacyjne zostały zamieszczone w Planie działań związanych z przygotowaniem  dyskusji - 

Załącznik nr 4: 

 

Krok 3: Wybór prowadzących dyskusję – moderatora i sprawozdawcy 

Dyskusją kierowały MODERATORKI reprezentujące Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne 

Centrum w Łodzi:  Elżbieta Płaszczyk, dyrektor FRDL RCŁ i Ewa Boryczka, specjalistka ds. polityki regionalnej 

UŁ; neutralne a więc akceptowalne przez obie strony (przedstawicieli Urzędu Gminy w Mokrsku i GJO z jednej, a 

NGOs z drugiej strony), doświadczone w prowadzeniu podobnych spotkań. Moderatorki były zaznajomione z ideą 

oceny, jej celami, zagadnieniami, które będą dyskutowane.  

FRDL RCŁ współpracuje z Gminą Mokrsko szkoląc kadry Urzędu Gminy w zakresie najbardziej aktualnych zmian 

w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 Notatkę ze spotkania sporządził SPRAWOZDAWCA- Paulina Przybyłek- referent ds. sporządzania wniosków, 

oddelegowany do tego zadania przez Gminę, akceptowany przez obie strony, posiadający predyspozycje do tej 

roli, znajomość lokalnych realiów i łatwość syntetyzowania informacji. 

Rolą sprawozdawcy było: 
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- obserwowanie spotkania, wsłuchiwanie się w wypowiedzi uczestników i notowanie ich najważniejszych 

konkluzji, wniosków spostrzeżeń, argumentów wg wzory notatki zaczerpniętego z Niezbędnika,  

- krótkie podsumowanie dyskusji, jako wstęp do ostatniej części spotkania, w której uczestnicy wspólnie uzgodnili 

ocenę,  

-sporządzenie krótkiej notatki według proponowanego schematu, podliczenie punktów, według których uczestnicy 

będą oceniać współpracę i przekazanie całej tej dokumentacji organizatorowi. 

 

Krok 4: Dyskusja 

Plan spotkania wg wzoru zamieszczonego w Niezbędniku 

1. Powitanie uczestników i  wyjaśnienie celu spotkania – Przedstawiciel Gminy- Małgorzata Stanek + 
MODERATOR (ok. 10 min.). 

 
2. Przedstawienie uczestników, moderatora i sprawozdawcy, przedstawienie sposobu prowadzenia 

spotkania i wykorzystania jego wyników (ok. 10 min.); 
 

W tym ustalenie prostych zasad dyskusji (np. wyłączamy telefony, mówimy pojedynczo, nie przerywamy 
sobie, staramy się unikać kłótni, emocji, wycieczek personalnych, uznajemy bezstronność moderatora i 
jego rolę jako prowadzącego dyskusję, nie wychodzimy ze spotkania wcześniej itp.).Zapisanie ich na 
tablicy lub arkuszu papieru. 

 
3. Prezentacja przez Paulinę Przybyłek wstępnej diagnozy, jako wstępu do zasadniczej dyskusji (łącznie 

ok. 10 min.). 
 

4. Zapoznanie uczestników dyskusji z Modelem współpracy w „skompresowanej” wersji, zaczerpniętej z 
Nięzbędnika: aby dyskusja, a co za tym idzie ocena współpracy w Gminie Mokrsko była dokonywana w 
kontekście jej trzech najważniejszych aspektów (płaszczyzn) i właściwych dla nich obszarów. 
 

5. Zasadnicza dyskusja nt. oceny współpracy w odniesieniu do Modelu współpracy, prowadzona przez 
MODERATORKI według scenariusza ocena każdego z omawianych aspektów współpracy (ustalenie 
konsensusu lub różnic w ocenach, w sumie ok. 2 godzin). 
Scenariusz dyskusji użyty przez organizatorów zamieszczony w Załącznik nr 5. Scenariusz dyskusji 

 
6. Podsumowanie dyskusji przez SPRAWDAWCĘ  i ostateczne ustalenie punktowanej oceny 

poszczególnych aspektów współpracy (np. według zaproponowanego wzoru) MODERATOR (ok. 30 

min.). 

 

Krok 5: Podsumowanie dyskusji, ocen, sformułowanie rekomendacji 

5.1 Podsumowanie  głównych wątków dyskusji przez SPRAWOZDAWCĘ: 

W zakresie współpracy w tworzeniu lokalnych polityk publicznych najważniejsze konkluzja polegała na tym, że 
gmina oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Mokrska nie ustalają wspólnie najważniejszych 
kierunków polityki lokalnej, jak również nie zostały wypracowane w tym zakresie procedury określające zasady 
włączania NGOs w proces tworzenia strategii, programów i planów (tzw. dokumentów strategicznych). 
Prowadzone w Gminie konsultacje mają charakter wyłącznie formalny i ograniczają się do realizacji  ustawowych 
obowiązków informacyjnych . Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali uwagę na konieczność 
opracowania standardów realizacji zadań i usług przekazywanych organizacjom pozarządowym do realizacji oraz 
wdrożenia jakościowych kryteriów ich oceny. Ponadto zarówno III sektor jak i strona samorządowa widzą 
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potrzebę rozbudowania współpracy pomiędzy administracją a NGOs zwłaszcza w aspekcie wspierania 
działalności organizacji pozarządowych w wymiarze finansowym i pozafinansowym. 
 

5.2 Wyniki samooceny została przedstawiona w postaci liczbowej wg schematu proponowanego w Niezbędniku, 

nawiązującym do Modelu Współpracy. 

Zał. nr 6: Sprawozdanie z przeprowadzonej  samooceny przedstawionymi w formie tabelarycznej. 

Przeprowadzona ocena współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 

posłuży do opracowania bardziej satysfakcjonujących sposobów i zasad dalszej współpracy tych dwóch 

środowisk, a także pozwoli na przygotowanie projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
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Załączniki: 
 

Zał.nr 1.Wzór ankiety do badania opinii 

Zał. nr 2:. Wyniki badania ankietowego 

Zał. nr 3. Wstępna diagnoza relacji pomiędzy NGOs i administracją w Gminie Mokrsko.  

Zał. nr 4. Plan działań związanych z przygotowaniem dyskusji 

Zał. nr 5. Scenariusz dyskusji 
 
Zał. nr 6: Notatka ze spotkania wraz z wynikami samooceny przedstawionymi w formie tabelarycznej. 
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Załącznik nr 1: Wzór ankiety do badania opinii 

Ankieta do gromadzenia opinii nt. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w 
Gminie Mokrsko 

Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszam do udziału w badaniu, którego celem jest: (1) ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz (2) identyfikacja barier, które utrudniają rozwój naszych relacji.  

Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację Państwa ocen. Proszę zatem 
o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do poprawienia jakości naszej współpracy.  

Z góry dziękuję za Państwa udział w badaniu i serdecznie pozdrawiam, 

Tomasz Kącki, Wójt Gminy Mokrsko. 

A) Ogólna ocena jakości współpracy 

1) Czy w ostatnich 12 miesiącach Pana(-i) organizacja współpracowała z urzędem lub podległymi mu 
jednostkami (np. szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, domem kultury) 

Tak Nie 

a) przy tworzeniu nowych rozwiązań prawnych, programów lub strategii (np. udział w konsultacjach)?   

b) przy realizacji zadań publicznych (np. wdrażanie projektów finansowanych przez samorząd)?   

c) korzystając ze wsparcia niefinansowego samorządu (np. szkolenia, udostępnianie pomieszczeń)?   

2)  Jak Pan(-i) ocenia intensywność współpracy swojej organizacji z 
samorządem w ostatnich 12 miesiącach?  

Bardzo 
duża 

Duża Średnia Mała 
Bardzo  

mała/Brak 

     

3) Jak ogólnie ocenia Pan(-i) jakość współpracy z samorządem w 
ostatnich 12 miesiącach? 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani 

dobrze, ani 
źle 

Źle 
Bardzo 

źle 

     

4) Jakie elementy w relacjach swojej organizacji z samorządem uważa Pan(-i) za: (a) największą zaletę/szansę; (b) 
największą wadę/problem? (Proszę wskazać maks. 2 zalety i 2 wady obecnie działającego systemu) 

Zaleta 1:       

 

Zaleta 2:       

 

Wada 1:       

 

Wada 2:       

 

B) Samorząd jako partner organizacji pozarządowych 

5) Jak ocenia Pan(-i) aktywność władz samorządowych w sferze 
aktywizacji społecznej mieszkańców naszego samorządu? 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

     

6) Jak ocenia Pan(-i) podejście przedstawicieli samorządu do współpracy 
z organizacjami pozarządowymi? 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

a) Wolę współdziałania przy realizacji zadań publicznych      

b) Poszanowanie zasady partnerstwa      

c) Stosowanie jawnych i przejrzystych procedur decyzyjnych      

7) Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki samorząd … 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

a) Diagnozuje problemy i potrzeby mieszkańców?      

b) Informuje organizacje o swoich planach i działaniach?      

c) Uwzględnia ich opinie przy tworzeniu prawa, programów i strategii?      
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d) Finansuje projekty realizowane przez organizacje?      

e) Pomaga organizacjom w pozyskaniu zewnętrznego finansowania?      

f) Wspiera (niefinansowo) funkcjonowanie organizacji?      

C) Organizacje pozarządowe jako partner samorządu  

8) Jak ocenia Pan(-i) poziom aktywności społecznej mieszkańców naszej 
wspólnoty samorządowej? (w tym liczbę i aktywność działających tu 
organizacji pozarządowych) 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

     

9) Znając lokalne środowisko, jak ocenia Pan(-i) podejście organizacji 
do współpracy z samorządem i innymi partnerami? 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

a) Wolę współdziałania przy rozwiązywaniu lokalnych problemów      

b) Stosowanie zasady partnerstwa w relacjach z innymi podmiotami       

c) Jawność i przejrzystość w działaniu      

10) Jak Pan(-i) ocenia sposób, w jaki znane Panu(-i) organizacje… 
Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

a) Diagnozują problemy i potrzeby swoich klientów?      

b) Informują lokalnych partnerów o swoich planach i działaniach?      

c) Angażują się w tworzenie nowego prawa, programów i strategii?      

d) Pozyskują finansowanie na realizację swoich działań?      

e) Korzystają z mechanizmów niefinansowego wspierania organizacji?      

f) Działają na rzecz integracji środowiska pozarządowego?      

D) Uwarunkowania oraz rezultaty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

11) Czy uważa Pan(-i), że obowiązujące rozwiązania prawne oraz 
programy i działania władz krajowych sprzyjają rozwojowi współpracy 
między organizacjami pozarządowymi a samorządem? 

Tak Raczej tak 
Ani tak,  
ani nie 

Raczej nie Nie 

     

12) Jak Pan(-i) ocenia wpływ współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi na jakość i dostępność usług świadczonych 
mieszkańcom? 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

     

13) Jak Pan(-i) ocenia wpływ dotychczasowej współpracy na rozwój 
swojej organizacji? 

Bardzo 
dobrze 

Dobrze 
Ani dobrze, 

ani źle 
Źle Bardzo źle 

     

 

14) Proszę zaproponować jedną, konkretną rzecz, którą powinny zrobić władze samorządowe, aby znacząco poprawić jakość i 
użyteczność współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Propozycja:         

E) Informacje o organizacji wypełniającej ankietę:  

15) Data powstania (rok)  16) Zasięg działania: (można wybrać kilka opcji) 

         gmina/miasto   powiat   województwo   kraj i/lub zagranica 

 

17) Główne obszary działania organizacji (proszę wymienić 1-2 obszary - np. edukacja, kultura, pomoc społeczna, kombatanci) 

Obszar 1:       Obszar 2:       

 

18) Liczba pracowników organizacji i wolontariuszy: 

a) Umowy o pracę –      osób b) "Zlecenia" i umowy "o dzieło" –      osób c) Umowy wolontariackie –      osób 

 

19) Liczba aktywnych członków: (osób, które angażowały się w działania organizacji w ostatnim roku)      osób 
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Załącznik nr 2: Wyniki badania ankietowego 

BADANIA SATYSFAKCJI 

Lokalny Indeks Współpracy 

 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w marcu 2013 roku wśród organizacji pozarządowych 

działających na terenie Gminy Mokrsko w powiecie wieluńskim woj. łódzkim. 

 Na terenie Gminy wiejskiej Mokrsko działa 14 organizacji pozarządowych stanowiących osoby prawne 

(stowarzyszenia rejestrowe, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, kluby sportowe) i 5 stowarzyszeń 

zwykłych. W badaniu wzięło udział 14 organizacji pozarządowych st. osoby prawne (100%). 

 Badanie ankietowe zostało przeprowadzone z wykorzystaniem Ankiety do badania opinii zaczerpniętej z 

Niezbędnika. 

 Badanie składało się z 6 bloków tematycznych: 

 

1. Zestawienie oceny ogólnej i ocen szczegółowych 

2. Zakres realizowanej współpracy 

3. Ocena administracji samorządowej 

4. Ocena organizacji pozarządowych 

5. Ocena zewnętrznych uwarunkowań 

6. Ocena rezultatów współpracy 

 

 

 

 

Ad. 1 Zestawienie oceny ogólnej i ocen szczegółowych 

Zestawienie opinii ogólnej i szczegółówych ocen 

współpracy JST-NGOs

3,11 3,07
2,65 2,752,93 2,90

3,57

1

2

3

4

5

Zakres

współpracy

Podejście

administracji

Podejście

organizacji

Uwarunkowania

współpracy

Rezultaty

współpracy

Średnia z ocen

cząstkowy ch

Ocena

ogólna

 

    

 

 

Ad.  2. Zestawienie oceny ogólnej i ocen szczegółowych 
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Ad. 3. Ocena administracji samorządowej 

 

Ocena podejścia i sposobu działania 

administracji  samorządowej

2,70

3,07

3,43

3,07

1 2 3 4 5

7. Wybrane działania JST

6. Postawa względem

organizacji

5. Działania JST na rzecz

aktywizacji

Średnia ocena samorządu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4. Ocena organizacji pozarządowych 

Ocena zakresu realizowanej współpracy

2,93

3,00

3,41

3,11

1 2 3 4 5

2. Opinia o

intensywności

17. Obszary

aktywności

1. Zakres

współpracy

Średnia

ocena zakresu
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Ocena podejścia i sposobu działania 

organizacji pozarządowych

2,76

2,62

2,57

2,65

1 2 3 4 5

10. Wybrane działania

organizacji

9. Postawa względem JST i

partnerów

8. Aktywność społeczna

mieszkańców

Średnia ocena NGOs

 
 

 

 

 

Ad. 5. Ocena zewnętrznych uwarunkowań 

 

Ocena zewnętrznych uwarunkowań 

współpracy między samorządem i NGOs

0%

14%

64%

21%

0%

0%

30%

60%

90%

Bardzo

dobrze

Dobrze Ani

dobrze,

ani źle

Źle Bardzo źle

 
 

 

 

 

 

 

Ad. 6. Ocena 

rezultatów współpracy 

 

 

Ocena rezultatów współpracy

2,79

2,71

2,75

1 2 3 4 5

13. Wpływ na organizację

12. Wpływ na usługi dla

mieszkańców

Ocena obszaru 5
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Załącznik nr 3: Wstępna diagnoza relacji pomiędzy NGOs i administracją w Gminie Mokrsko.  

1.Przedstawienie podstawowych danych obrazujących wzajemne relacje między organizacjami pozarządowymi 

(NGOs) a administracją samorządową w Gminie Mokrsko. 

 

1.1. W Gminie Mokrsko dziala 14 organizacji stanowiących osoby prawne, w tym: 4 stowarzyszenia rejestrowe 

(Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko, Nasz Ożarów, Strefa Akcji, Towarzystwo Przyjaciół Wnętrz Dworskich); 6 

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (Mokrsko, Ożarów, Chotów, Komorniki, Krzyworzeka,  Słupsko); 2 

uczniowskie kluby sportowe (UKS Jedynka Ożarów, Mogre Mokrsko); 1 Gminne Stowarzyszenie Ludowych 

Klubów Sportowych, 1 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemia Wieluńska” oraz 5 stowarzyszeń 

zwykłych (Koło Gospodyń Wiejskich KGW w Mokrsku, KGW w Słupsku, KGW w Ożarowie, Polski Szlak 

Bursztynowy i Klub Młodzi i Aktywni.  

 

1.2.  W 2012 r. przekazano NGOs w ramach 3 konkursów 85.000,00 zł, w tym: 

1.2.1: jeden konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - 80.000 zł; 

1.2.2: dwa konkursy z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - 5.000 zł.  

 

1.3. Zawarte zostały 3 umowy na powierzenie realizacji zadania publicznego (nabór i rozliczenie projektu w ciągu 

jednego roku). 

 

1.4. Poza tym przekazano środki w innym trybie niż konkursy na: 

1.4.1: wynagrodzenia instruktorów muzycznych i tańca, pracujących w zespołach folklorystycznych związanych w 

sposób nieformalny z KGW („Dworzanki”, Dziecięcy Zespół Obrzędowy w Ożarowie, Zespół Śpiewaczo –

Obrzędowy w Ożarowie; 

1.4.2: wynagrodzenia kadry świetlic (8 osób) ok. 70.000,00 zł, w których ogniskuje się życie kulturalne, 

współtworzone w lwiej części przez lokalne NGOs,  

1.4.3: zakup wyposażenia do świetlic : 8.000,00 zł; 

1.4.4: przejazdy kadry i członków zespołów folklorystycznych: 5.500 zł. 

 

1.5: Dla realizacji celów organizacji Gmina Mokrsko użycza (ponosząc koszty utrzymania) następujące obiekty: 

1.5.1: remizy OSP( Mokrsko, Krzyworzeka, Komorniki, Ożarów, Chotów, Słupsko); 

1.5.2: świetlice wiejskie (Komorniki, Chotów, Słupsko); 

1.5.3: boiska (Orlik, boisko wielofunkcyjne w Krzyworzece, boiska w Ożarowie, Krzyworzece, Komornikach, 

Chotowie). 

 

1.6: Gmina Mokrsko nie posiada ciał konsultacyjnych, rad i zespołów, organizacje nie włączają się aktywnie do 

prac i konsultacji nad programami. 

1.7: Wieloletni Program Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na lata 2012-2017 uchwalony 28 listopada 2011 poprzedzony został konsultacjami 

społecznymi ogłoszonymi przez Wójta Gminy Mokrsko. Nie zgłoszono uwag do programu.  

 
2. Interpretacja informacji na temat stanu relacji w ramach Gminy Mokrsko w kontekście danych obrazujących 
stan współpracy międzysektorowej w skali kraju. 
 
2.1: wg Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za lata 2010 i 
2011 (www.pozytek.gov.pl) najliczniejszą grupą NGOs w Polsce są stowarzyszenia (w tym: stowarzyszenia 

http://www.pozytek.gov.pl/
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rejestrowe, zwykłe, działające zgodnie  z ustawą prawo o stowarzyszeniach OSP i kluby sportowe), co przekłada 
się na relację w Gminie Mokrsko (patrz: Zestawienie NGOs w Gminie Mokrsko). 
 
 2.2: wg rankingu Partnerski samorząd 2010 (brak nowszych danych) na podst. „Monitoringu współpracy między 
org. pozarządowymi i JST” Klon/Jawor i MPiPS, Gmina Mokrsko otrzymała tylko niepełne 2 gwiazdki na pięć 
możliwych, w tym w kategorii Program współpracy 1/5, Współpr. finansowa 2/5, Wspierające formy współpr. 
pozafinansowej 2/5,Partnerskie formy współpr. pozafinansowej 2/5.  
 
3.Wstępna ocena współpracy na podstawie badania ankietowego 
 
 
W zakresie współpracy w tworzeniu lokalnych polityk publicznych najważniejsze konkluzja polegała na tym, że 
gmina oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Mokrska nie ustalają wspólnie najważniejszych 
kierunków polityki lokalnej, jak również nie zostały wypracowane w tym zakresie procedury określające zasady 
włączania NGOs w proces tworzenia strategii, programów i planów (tzw. dokumentów strategicznych). 
Prowadzone w Gminie konsultacje mają charakter wyłącznie formalny i ograniczają się do realizacji  ustawowych 
obowiązków informacyjnych . Przedstawiciele organizacji pozarządowych zwracali uwagę na konieczność 
opracowania standardów realizacji zadań i usług przekazywanych organizacjom pozarządowym do realizacji oraz 
wdrożenia jakościowych kryteriów ich oceny. Ponadto zarówno III sektor jak i strona samorządowa widzą 
potrzebę rozbudowania współpracy pomiędzy administracją a NGOs zwłaszcza w aspekcie wspierania 
działalności organizacji pozarządowych w wymiarze finansowym i pozafinansowym. 
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Załącznik nr 4. Plan działań związanych z przygotowaniem dyskusji 

1. Spotkanie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2014r. w siedzibie Gminy Mokrsko. 

Początek spotkania: godz.17.00 

Przewidywany czas spotkania: 2-2,5 godziny. 

 

2. Przygotowanie organizacyjne spotkania ze strony Gminy Mokrsko: 

a) zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGOs) na spotkanie, 

b) przygotowanie sali i skromnego poczęstunku (kawa, herbata, ciasteczka), 

c) sala, w której odbędzie się spotkanie powinna być wyposażona w rzutnik multimedialny i ekran 

(podczas spotkania Moderatorki będą wyświetlać prezentację multimedialną), zaś stoły ustawione w 

czworokąt (uczestnicy spotkania powinni siedzieć do siebie twarzami, ustawienie typu „sala kinowa” 

nie będzie dobre), 

d) przygotowanie długopisów, papieru A4 dla uczestników spotkania, 

e) przygotowanie tablicy suchościeralnej +mazaków+gąbki   lub dużych kartonów papieru (1-2 sztuki), 

przymocowanych do ściany lub szafy +mazaków, 

f) ewentulanie: sprzęt do nagrania spotkania (kamera, dyktafon). 

 

3. Przygotowanie organizacyjne ze strony FRDL: 

a) przygotowanie PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ, informującej uczestników spotkania o celach 

proponowanego projektu.   

b) wydrukowanie i dostarczenie  materiałów niezbędnych do przeprowadzenia spotkania. 

      4. W ramach spotkania Gmina Mokrsko zapewni: 

a) przedstawienie przez Pracownika Gminy OPRACOWANIA, zawierającego podstawowe dane 

obrazujące wzajemne relacje między Gminą a NGOs (maks. 1 strona) – Załącznik 1: Zakres 

merytoryczny opracowania.    (ważne: każdy z uczestników spotkania powinien dostać kopię 

opracowania). 

b) przedstawienie przez Pracownika Gminy WSTĘPNEJ OCENY relacji między Gminą i NGOs – 
Załącznik 2: Wstępna ocena współpracy na podstawie zebranych informacji (tego nie rozdajemy 
uczestnikom). 
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Zał. nr 5: Scenariusz dyskusji 
 
Ocena współpracy w Gminie Mokrsko była dokonywana w kontekście jej trzech najważniejszych aspektów 
(płaszczyzn) i właściwych dla nich obszarów. 
Wprowadzenie do dyskusji i podanie ogólnych zasad. 

 
1.Samoocena współpracy w płaszczyźnie WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI 

SAMORZĄDOWEJ PRZY TWORZENIU LOKALNYCH POLITYK PUBLICZNYCH 

1.1 Wykonanie przez uczestników dyskusji ćwiczenia „Lista kontrolna”  

Płaszczyzna 
współpracy 

Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie? 

Jeśli dane 
rozwiązani

e 
występuje, 
wpisz „X” 

Tworzenie 
polityk 

publicznych 

1. Samorząd dysponuje danymi nt. bezrobocia, warunków 
mieszkaniowych, aktywności obywatelskiej na swoim terenie. 

 

2. Istnieje wspólny samorządowo/pozarządowy zespół ds. diagnozowania 
problemów lokalnych. 

 

3. Samorząd dysponuje aktualną bazą teleadresową organizacji działających 
na swoim terenie. 

 

4. Na stronach internetowych samorządu istnieje miejsce, w którym 
organizacje mogą zamieszczać informacje. 

 

5. Samorząd i organizacje wspólnie, w ramach regularnych spotkań ustalają 
najważniejsze kierunki polityki lokalnej, omawiając przy tym również kwestie 
finansowe. 

 

6. Istnieje jawny, spisany sposób postępowania/procedura tworzenia strategii, 
programów, planów, pozwalający organizacjom na zgłaszanie własnych 
projektów uchwał, a tym samym na wpływanie na kształt polityk 
publicznych. 

 

7. Większość organizacji aktywnie uczestniczy w konsultacjach planów, 
strategii, programów opisujących miejscowe polityki publiczne. 

 

8. Większość planów, strategii i programów jest konsultowana z organizacjami 
pozarządowymi. 

 

9. Kształt dokumentów, uchwał opisujących lokalne polityki podlega 
konsultacjom co najmniej dwojakiego rodzaju (np. konsultacjom pisemnym i 
wysłuchaniu). 

 

10. Wyniki tych konsultacji są publikowane wraz z uzasadnieniem 
przyjętych/odrzuconych propozycji i uwag. 

 

11. Istnieje roczny program współpracy z organizacjami, w którym ujęte są 
również zasady współpracy przy realizacji lokalnych polityk publicznych. 

 

12. Tworząc polityki publiczne, organizacje współpracują z samorządem w 
ramach zespołów problemowych, rad, forów, komisji konkursowych, 
komitetów sterujących itp. 

 

13. Plany, strategie, programy są opracowywane tak, żeby była możliwa ich 
ewaluacja według wcześniej przyjętych wskaźników. Organizacje 
uczestniczą w ewaluacji planów, strategii i programów. 

 

14. Organizacje i samorząd monitorują realizację planów, strategii, programów.  

15. Samorząd upowszechnia wyniki ewaluacji realizowanych przez siebie 
lokalnych polityk publicznych. 
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1.2 Część dyskusyjna wg poniższego scenariusza (ok. 30 minut). 

Wprowadzenie: 
Lokalne polityki publiczne – działania podejmowane przez samorząd w celu zaspakajania potrzeb jego 
mieszkańców (np. bezpieczeństwa, opieki społecznej, środowiska, zatrudnienia), to podstawowe pole 
współdziałania organizacji i lokalnej administracji. Zacznijmy nasze spotkanie od rozmowy o tym, na ile i w jaki 
sposób w naszym samorządzie (gminie/powiecie/województwie) administracja samorządowa i organizacje 
współpracują ze sobą w momencie tworzenia polityk, przygotowywania strategii, planów, programów, innych 
dokumentów. Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze? 
 
Pytania do uczestników (pogrubione – pytania, które powinny zostać zadane grupie; kursywą – pytania 
pomocnicze, które moderator może, ale nie musi zadać): 
 
1. Czy organizacje i samorząd informują się wzajemnie o planach, kierunkach swoich działań? Jak to 

robią? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w 
tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy robią to na tyle sprawnie, że możliwa jest szybka reakcja na potrzeby/problemy mieszkańców? 
Czy organizacje i administracja wymieniają się informacjami o swoich działaniach? W jaki sposób?  
Czy na stronie internetowej urzędu/BIP jest miejsce poświęcone współpracy z organizacjami? 
Czy w jakiś inny sposób samorząd gromadzi dane o działalności organizacji (np. przez ankiety, inne)? 

2. Czy organizacje uczestniczą w diagnozowaniu lokalnych problemów/potrzeb społecznych? W jaki 
sposób się włączają? Czy są włączane w ten proces przez władze samorządowe? 
 

3. Czy organizacje i samorząd współpracują ze sobą przy tworzeniu strategii i programów opisujących 
lokalne polityki publiczne (w tym w szczególności programów współpracy)? Jak to robią? Czy 
jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie 
(spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 
Jakiego typu dokumenty są tworzone wspólnie? 
Czy wypracowano jakąś trwałą metodę współtworzenia tych dokumentów? 
Czy strategie/programy są oceniane w trakcie i pod koniec ich realizacji? Czy taka ocena jest prowadzona 
wspólnie? 

4. Czy organizacje są zapraszane do konsultacji projektów uchwał? Czy obie strony są zadowolone z 
konsultacji? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy 
sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy organizacje są przygotowane do udziału w konsultacjach? Czy zgłaszają konstruktywne propozycje? 
W jaki sposób odbywają się te konsultacje? Czy samorząd opracowuje i publikuje wyniki konsultacji? 
Czy samorząd uzasadnia odrzucenie uwag/propozycji zgłaszanych przez organizacje? 
 

5. Jak wygląda współpraca między samorządem a miejscowymi organizacjami pozarządowymi przy 
wdrażaniu polityk publicznych? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak 
możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy program współpracy jest w jakikolwiek sposób powiązany z innymi dokumentami, strategiami, planami 
itp.? 
Czy na okoliczność realizacji lokalnych polityk publicznych tworzone są wspólne zespoły 
konsultacyjne/doradcze? 
Czy powoływane są stałe partnerstwa na okoliczność realizacji konkretnych zadań w ramach określonych 

polityk? 

 

2. Samoocena współpracy w płaszczyźnie: WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI 

SAMORZĄDOWEJ PRZY REALIZACJI LOKALNYCH POLITYK PUBLICZNYCH 

2.1 Wykonanie przez uczestników dyskusji ćwiczenia „Lista kontrolna”  
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Płaszczyzna 
współpracy 

Czy w NASZYM samorządzie istnieje tego typu rozwiązanie? 

Jeśli dane 
rozwiązanie 
występuje, 
wpisz „X” 

Realizacja 
zadań 

publicznych 

1. Organizacje pozarządowe wykonują powierzane im zadania publiczne 
według ustalonych standardów. 

 

2. Podpisywane są wieloletnie umowy na realizację zadań publicznych 
przez organizacje. 

 

3. Program współpracy określa, które zadania publiczne są zlecane 
organizacjom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, a które w innych trybach (np. zamówień publicznych). 

 

4. Istnieją jawne, spisane zasady organizacji konkursów, precyzujące m.in. 
zasady wyboru komisji konkursowych, warunki składania wspólnych ofert 
przez organizacje, czy kryteria wyboru ofert. 

 

5. Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, 
publicznej infrastruktury, pomocy jednostek organizacyjnych samorządu. 
Obowiązują w tym zakresie przejrzyste procedury. 

 

6. Samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (udziela 
informacji, szkoli, doradza) w zakresie realizacji zadań publicznych (np. 
ich rozliczania).  

 

7. Organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne promują ich 
rezultaty we współpracy z samorządem (np. strona www, patronaty).  

 

8. Realizując zadania publiczne, organizacje współpracują z samorządem 
w ramach zespołów problemowych, rad, forów, komitetów sterujących 
itp. 

 

9. W samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji 
zadań publicznych i jest zawarta w programie współpracy. 

 

10. Istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy 
lokalnej.  
 

 

 

2.2 Część dyskusyjna wg poniższego scenariusza (ok. 40 minut). 

Wprowadzenie: 
Współpraca przy tworzeniu polityk publicznych powinna przekładać się na współpracę przy ich realizacji. Ta 
polega na wykonywaniu różnego rodzaju zadań publicznych w celu zaspokajania potrzeb i rozwiązywania 
lokalnych problemów lokalnych społeczności. Czy w naszym samorządzie organizacje biorą udział w 
wykonywaniu zadań publicznych? Czy samorząd zleca im wykonywanie takich zadań? Na ile współpraca przy 
wdrażaniu polityk publicznych wykracza poza finansowanie zadań? Jak ocenimy nasze relacje w tym wymiarze? 
 
Pytania do uczestników (pogrubione – pytania, które powinny zostać zadane grupie; kursywą – pytania 
pomocnicze, które moderator może, ale nie musi zadać): 
 
6. Czy samorząd zleca organizacjom realizację zadań publicznych? W jakich dziedzinach? Jak zlecanie 

wygląda w praktyce? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy 
poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy program współpracy określa ramowe zasady przeprowadzani konkursów? Czy zachowywane są zasady 
konkurencyjności?  
Czy w ramach procedur konkursowych w pełni przestrzegana jest zasada jawności na wszystkich etapach 
wyboru ofert (ogłoszenia konkursu, oceny ofert, ogłoszenia wyników)? W szczególności, czy informacje na 
temat konkursów są publikowane na stronach samorządu/stronach BIP? 
Czy obowiązują stałe, jasne standardy realizacji usług publicznych przez organizacje?  
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Czy w jednostce samorządowej stosowany jest regranting (tzn. czy np. pewna pula środków jest 
przekazywana jednej organizacji, która ciesząc się autorytetem i znając lokalne potrzeby, dalej ją 
redystrybuuje wśród innych organizacji i inicjatyw)? 
Czy samorząd z góry planuje (np. w momencie przygotowywania programu współpracy), jakie zadania 
publiczne będą przekazywane organizacjom w trybie konkursu, a które w inny sposób? Czy jest to wyrażone 
w programie współpracy? 
Czy samorząd wspólnie z organizacjami monitoruje jakość wykonania umów na realizację zadań 
publicznych? Czy samorząd, wybierając w ramach konkursu ofertę, uzasadnia swoją decyzję i podaje 
uzasadnienie do wiadomości? 

7. Czy organizacje i samorząd współpracują ze sobą w inny sposób niż tylko na zasadzie zlecania 
zadań/udzielania wsparcia finansowego? W jaki sposób? Czy jesteśmy zadowoleni z tej współpracy? 
Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować 
konkretne rekomendacje)? 
Czy organizacjom udostępniane jest mienie samorządu (np. lokalne, sprzęt) i vice versa? 
Czy organizacje/samorząd udzielają sobie wsparcia personalnego (delegują/wymieniają się pracownikami, 
wolontariuszami, stażystami itp.)? 
Czy organizacje/samorząd udostępniają sobie swoje strony internetowe (np. do promocji działań drugiej 
strony)? 
Czy przedstawiciele organizacji uczestniczą w pracach ciał mających wpływ na wzajemne relacje, komisji 
konkursowych, zespołów roboczych, komitetów sterujących itp.? 
Czy tworzone są wspólne zespoły, fora, rady (np. lokalne rady działalności pożytku publicznego w ramach, 
których współpracują obie strony)? 
 

8. Czy organizacje i administracja samorządowa zawierają trwalsze, stałe stosunki na okoliczność 
realizacji lokalnych polityk i zadań publicznych? Jaki ma to związek z inicjatywą lokalną? W jaki 
sposób? Czy jesteśmy zadowoleni z tej współpracy? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić 
sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy taka formuła istnieje i jest uregulowana (np. uchwałą lub w inny sposób)? 
Czy organizacje, samorząd i mieszkańcy wspólnie pracują wykorzystując formułę tzw. inicjatywy lokalnej? 
 

9. Czy realizacja lokalnych polityk publicznych jest wspólnie oceniana? Jeśli tak, to czy organizacje 
uczestniczą w tej ocenie? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy 
poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy dokumenty opisujące określone polityki przewidują udział organizacji w ich ocenie? Czy oceniany jest 
program współpracy? 
Czy wyniki ocen strategii, planów, programów są dostępne w Internecie – na stronach/w BIP samorządu? 

 

3. Samoocena współpracy w płaszczyźnie: INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY, TWORZENIE 

WARUNKÓW DO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI  

3.1 Wykonanie przez uczestników dyskusji ćwiczenia „Lista kontrolna”  

 
 
 
 
 

Rozwijanie 
infrastruktury 
współpracy 

1. W programie współpracy z organizacjami jest zadanie przewidujące 
działania na rzecz rozwoju organizacji i inicjatyw obywatelskich poprzez 
szkolenia, doradztwo i animacje. 

 

2. Istnieje co najmniej jedno z rozwiązań stanowiących instytucjonalne 
wsparcie organizacji – możliwość udzielania pożyczek/gwarancji 
organizacjom lub fundusz wkładu własnego, centrum organizacji 
pozarządowych. 

 

3.  W samorządzie jest osoba odpowiedzialna za współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, np. pełnomocnik ds. organizacji współpracy z 
organizacjami. 
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4. Samorząd wspiera rozwój wolontariatu i inicjatyw obywatelskich 
podejmowanych przez mieszkańców. 

 

5. Samorząd wspiera i uczestniczy przynajmniej raz w roku w plenarnym 
spotkaniu miejscowych organizacji. 

 

6. Istnieje lokalna federacja, sieć, związek lokalnych organizacji 
pozarządowych (lub oddział większej sieciowej organizacji). 

 

7. Samorząd i organizacje wspólnie promują swoje działania w ramach 
lokalnych wydarzeń (np. festynów).  

 

8. Istnieje dokument określający politykę samorządu w zakresie tworzenia i 
działania partnerstw lokalnych z udziałem organizacji pozarządowych. 

 

9. Między organizacjami a samorządem istnieje formalnie zawiązane 
partnerstwo. 

 

 

3.2 Część dyskusyjna wg poniższego scenariusza (ok. 20 minut). 

Wprowadzenie: 
Po to, aby współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu polityk publicznych była w ogóle możliwa, muszą istnieć ku 
temu warunki. Na tym polu odpowiedzialność spoczywa głównie na samorządzie, który powinien te warunki 
kreować, sprzyjając samoorganizacji obywateli, wspierając współdziałanie i integrację środowisk pozarządowych. 
Jak ocenimy współpracę między organizacjami a samorządem na tym polu? 
 
Pytania do uczestników (pogrubione – pytania, które powinny zostać zadane grupie; kursywą – pytania 
pomocnicze, które moderator może, ale nie musi zadać): 
 
10. Czy samorząd wspiera organizacje pozarządowe w systematyczny sposób – tworząc dla nich 

różnego rodzaju stałe, stabilne rozwiązania? Czy te rozwiązania rzeczywiście funkcjonują? Czy 
jesteśmy z nich zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie 
(spróbujmy sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy istnieją jawne i stałe procedury w zakresie udostępniania majątku samorządowego organizacjom 
(zapisane np. w programie współpracy)? Czy samorząd udziela organizacjom wsparcia merytorycznego (np. 
w zakresie realizowanych przez nie zadań publicznych, chodzi o konsultacje prawne, szkolenia itp.)? 
Czy w samorządzie istnieją specjalne instrumenty wspierania organizacji pozarządowych, np. fundusze 
pożyczkowe, fundusze wkładów własnych itp.)? 
Czy samorząd wspiera działania miejscowych organizacji wykraczające poza jego granice (np. 
zaangażowanie w aktywności międzysamorządowe, regionalne, ponadregionalne, krajowe czy 
międzynarodowe)? 
Czy w samorządzie istnieje centrum wspierania organizacji pozarządowych? Jeśli tak, jakie funkcje ono 
wypełnia (szkoleniowe, animacyjne, doradcze, konsultacyjne, finansowe itp.)? 
 

11. Czy samorząd wspiera integrację środowisk pozarządowych na swoim terenie? Czy jesteśmy z nich 
zadowoleni? Jeśli mamy zastrzeżenia, jak możemy poprawić sytuację w tym zakresie (spróbujmy 
sformułować konkretne rekomendacje)? 
Czy samorząd wspiera spotkania, seminaria, fora, konferencje itp. miejscowych organizacji (w szczególności 
organizacji branżowych)? Czy sam w nich uczestniczy? 
Czy w samorządzie istnieje lokalna rada działalności pożytku publicznego lub inne forum regularnych (co 
najmniej dorocznych) spotkań organizacji i administracji samorządowej? Jeśli tak, w jaki sposób wyłaniani są 
członkowie tego ciała? Na ile jest ono otwarte na udział zainteresowanych? 

 

Na zakończenie po raz drugi uczestnicy wypełnili powtórnie „listy kontrolne” do wszystkich 3 obszarów. 
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Zał. nr 6: Sprawozdanie z przeprowadzonej  samooceny przedstawionymi w formie tabelarycznej Zał. nr 6:  

Część formalna 

W dniu 18.04.2013 r. w Urzędzie Gminy Mokrsko odbyło się spotkanie, podczas którego przeprowadzono 

dyskusję poświęconą samoocenie współpracy Gminy Mokrsko z przedstawicielami NGOs, działających na 

terenie gminy z zastosowaniem  Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy. Spotkanie trwało od godz.17 do 20. 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy GRUPY ROBOCZEJ, w skład której weszli/weszły: 

1. Pani Beata Marczak, kierownik Referatu Zamówień, Funduszy, Działalności Gospodarczej i Spraw 

Społecznych Urzędu Gminy w Mokrsku. 

2.  Halina Gniłka- Dziecięcy Zespół Obrzędowy, Stowarzyszenie „Nasz Ożarów” 

3.  Paulina Przybyłek- referent ds. sporządzania wniosków 

4. Kamil Piekarski- Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Gminy Mokrsko 

Osobą odpowiedzialną za koordynację kolejnych działań w ramach oceny została Pani Beata Marczak 

(KOORDYNATOR GRUPY ROBOCZEJ). Dyskusją kierowały MODERATORKI reprezentujące Fundację 

Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi:  Elżbieta Płaszczyk, dyrektor FRDL RCŁ i Ewa 

Boryczka, specjalistka ds. polityki regionalnej UŁ.. Notatkę ze spotkania sporządził SPRAWOZDAWCA- Paulina 

Przybyłek, oddelegowany do tego zadania przez Gminę. 

Wstępną diagnozę współpracy przygotowała i przedstawiła Paulina Przybyłek 

 

W dyskusji wzięli udział: 

- 3 przedstawicieli Urzędu Gminy Mokrsko oraz GJO, 

- 16 przedstawicielami NGOs, działających na terenie gminy. 

 

Zał. nr 7: Lista uczestników dyskusji przedstawiona w formie tabelarycznej 

lp Imię i nazwisko Afiliacja Adres e-mail 

1 Halina Gniłka Dziecięcy Zespół 
Obrzędowy w Ożarowie; 
Stowarzyszenie NASZ 
OŻARÓW 

ozarów.szkola@wp.pl 

2 Edyta Stępień LGD Ziemia Wieluńska biuro@ziemiawielunska.pl 

3 Edyta Majewska Zespół Tańca Ludowego 
PROMYK 

edytamajewska24@o2.pl 

4 Sabina Kmiecik Klub Seniora- Słupsko  

5 Wlazła Barbara Koło Gospodyń Wiejskich 
w Mokrsku 

 

6 Rzeźnik Agata Stowarzyszenie Zawsze 
Młodzi i Aktywni 

gbpmokrsko@wp.pl 

7 Arkadiusz Piśniak Międzyszkolne Gminne 
Towarzystwo Sportowe 
MOGRE 

arek.pisniak@wp.pl 

8 Marcin Człowiek ChKS Chotów mczlowiek@gmail.com 

mailto:mczlowiek@gmail.com
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9 Katarzyna Kowalska Włościanie  

10 Elżbieta Wyrembak Dworzanki  

11 Lucjan Preś OSP Mokrsko  

12 Leszek Rodak OSP Ożarów  

13 Stanisław Golański OSP Chotów  

14 Henryk Ciura OSP Słupsko  

15 Kamil Piekarski Stowarzyszenie 
Społeczno- Kulturalne 
Gminy Mokrsko 
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Część narracyjna zgodnie z Niezbędnikiem zawiera 

-zwięźle zreferowany przebieg dyskusji, najważniejsze argumenty, punkty zapalne, rozbieżności  (najlepiej w 
punktach), 

- 6 najważniejszych rekomendacji,  

- kolejne kroki (ustalenie w jaki sposób dalej zostanie wykorzystana ocena), 

-listy kontrolne, które uzgodnili uczestnicy, 

-tabelka z ocenami punktowymi), które uzgodnili uczestnicy (plus ewentualnie odnotowanie różnic w punktacji, 
jeśli nie udało się uzgodnić konsensusu). 

 

Spotkanie przebiegało w trzech etapach.  

Pierwszym było wprowadzenie i wyjaśnienie na czym będzie polegała ocena dotychczasowej współpracy gminy 

z organizacjami pozarządowymi.  

Drugim etapem była dyskusja w trzech obszarach tematycznych dotyczących:  

a) współpracy przy tworzeniu polityk publicznych,  

b) współpracy przy realizacji zadań publicznych,  

c) tworzenia warunków do rozwoju aktywności społecznej.  

Trzecim etapem było dokonanie wspólnej oceny współpracy w tych trzech omówionych wcześniej obszarach. 

 

 Pierwszy z trzech obszarów dyskusji tj. współpraca przy tworzeniu polityk publicznych (wzajemne 

informowanie o działaniach, współtworzenie strategii i programów rozwoju, wdrażanie strategii i programów 

rozwoju (w tym m.in. strategii rozwoju gminy Mokrsko, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi), 

ocena ich realizacji) przez uczestników spotkania został oceniony średnio na poziomie 2 (w skali od 1 – 5, gdzie 

1 oznacza brak współpracy, a 5 bardzo dobrą współpracę).  

Płaszczyzna 
współpracy 

Ocena Opis oceny  (Ocena) 

Tworzenie 
polityk 

publicznych 

1 – nie 
współpracuje 
się nam dobrze 

Nie diagnozujemy wspólnie problemów i potrzeb 
mieszkańców, nie wymieniamy się informacjami, nie 
współtworzymy/konsultujemy istotnych dokumentów, 
aktów prawa lokalnego, program współpracy to fasada.  

2 
2 – ocena 
pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

3 – 
współpracuje 
się średnio 

Czasem współpracujemy ze sobą, ale nieregularnie. Nie 
wszystkie polityki (w tym dokumenty, prawo lokalne itp.) 
podlegają konsultacjom. Programy współpracy, choć 
istnieją, to nie satysfakcjonują jednej ze stron, są 
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sztampowe – nie do końca odzwierciedlają lokalne 
potrzeby, nie zawsze przekładają się na realia. 

4 – ocena 
pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

5 – 
współpracuje 
się nam bardzo 
dobrze 

Wspólnie tworzymy wszystkie ważne polityki i dokumenty, 
konsultujemy je, wymieniamy się informacjami. Programy 
współpracy odzwierciedlają prawdzie relacje między nami 
i gwarantują ich poprawność.  

 

Dyskusja skłoniła do następujących wniosków:  

1. Między gminą a organizacjami pozarządowymi jest dobry przepływ informacji. Obie strony często się ze 

sobą komunikują, jednak widoczny jest niedostatek informacji po stronie gminy na temat działalności 

organizacji pozarządowych, które informują głównie o działalności w zakresie udzielonych im dotacji. 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada najwięcej tych informacji i pełni rolę centrum informacyjnego. 

Dobrze znany przez wszystkie strony jest również plan imprez lokalnych. Niestety strona samorządowa 

nie dysponuje podstawowymi danymi, które pozwoliłyby na diagnozę społeczną gminy oraz analizę 

aktywności obywatelskiej jej mieszkańców. Działania te mają charakter wyłącznie informacyjny, a nie 

włączający. 

 

2. Bardzo duże znaczenie w gminie Mokrsko mają relacje nieformalne między przedstawicielami gminy, 

organizacji pozarządowych i w samym środowisku NGO. Wszyscy z zasadzie się znają i darzą się 

dużym wzajemnym zaufaniem i otwartością. Przedstawiciele NGO często przychodzą po porady 

i z różnymi prośbami do gminy, która w miarę swoich możliwości z otwartością i życzliwością odpowiada 

na potrzeby organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe są także zapraszane na spotkania, 

czy na sesję Rady Gminy, gdy omawiane są sprawy NGO. Brak jest jednak sformalizowanych zasad 

udzielania i korzystania z tego rodzaju porad i doradztwa. 

 

3. W gminie Mokrsko nie ma wielu dokumentów o charakterze strategicznym, nie ma strategii, a Plan 

Rozwoju Lokalnego przygotowywany był pod dostępne źródła finansowania w celu uzyskania dostępu 

do tych środków i nie był w zasadzie przedmiotem współpracy z NGO. Organizacje pozarządowe nie 

uczestniczą aktywnie w tworzeniu, lub konsultowaniu długookresowych polityk gminy. Organizacje 

pozarządowe wskazują również na brak oceny realizowanych polityk przez. Część organizacji 

pozarządowych wie, że w gminie jest program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

przedstawiciele tych organizacji mają poczucie, że są w nim zawarte działania NGO, ale program 

tworzony był głównie przez gminę. Organizacje pozarządowe nie brały aktywnego udziału w jego 

konsultowaniu. Do projektu programu współpracy w ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne 

uwagi. Tutaj także współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi ma raczej nieformalny charakter. 

 

4. W gminie Mokrsko uchwały Rady Gminy nie są konsultowane ze środowiskiem NGO, chyba, że 

bezpośrednio dotyczą organizacji pozarządowych lub też dotyczą takich kwestii, w których jest 

obowiązek ustawowy przeprowadzania konsultacji. Udział organizacji pozarządowych 

w przeprowadzanym formalnie konsultacjach społecznych jest znikomy. 

 

Drugi z trzech obszarów dyskusji tj. współpraca przy realizacji zadań publicznych (w tym m.in. 

finansowanie działań organizacji pozarządowych, wsparcie niefinansowe działań organizacji pozarządowych, 
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partnerstwa) przez uczestników spotkania został oceniony średnio na poziomie 2 (w skali od 1 – 5, gdzie 1 

oznacza brak współpracy, a 5 bardzo dobrą współpracę).  

Płaszczyzna 
współpracy 

Ocena Opis oceny  (Ocena) 

Realizacja 
zadań 

publicznych 

1 – nie 
współpracuje 
się nam 
dobrze 

Samorząd prawie nie organizuje konkursów ani nie zleca 
organizacjom prawie żadnych zadań. Administracja nie 
wspiera też organizacji w żaden inny sposób, czy to 
poprzez udostępnianie lokali, czy innego rodzaju pomocy 
pozafinansowej. Organizacje nie uczestniczą też w ocenie 
realizacji zadań. Zupełnie nie są zawierane formalne 
partnerstwa dla rozwiązywania wspólnych problemów. 

2 

2 – ocena 
pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

3 – 
współpracuje 
się średnio 

Organizowane są nieliczne konkursy dla organizacji 
pozarządowych, zadania publiczne są też zlecane w 
innych trybach. Samorząd współpracuje tylko w 
niektórych dziedzinach, choć mógłby angażować 
organizacje w większym zakresie. Sporadycznie udzielane 
jest wsparcie majątkowe (np. udostępnianie pomieszczeń 
itp.). Samorząd unika angażowania organizacji w ocenę 
zadań, sporadycznie zdarza się zawiązywanie partnerstw 
dla rozwiązania wspólnych problemów. 

4 – ocena 
pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

5 – 
współpracuje 
się nam 
bardzo 
dobrze 

Samorząd regularnie prowadzi konkursy dla organizacji 
pozarządowych, zleca też zadania publiczne w inny 
sposób. Co więcej, organizacje realizują zadania w bardzo 
różnych obszarach. W co najmniej kilku z nich istnieje 
stabilna współpraca, zawiązywane są formalne 
partnerstwa w różnych sprawach. Organizacje 
współuczestniczą w ocenie realizacji zadań publicznych 

 

Dyskusja skłoniła do następujących wniosków: 

1. Zasady konkursów organizowanych oraz kryteria wyboru ofert przez gminę są jawne i znane, ale nie 

satysfakcjonują przedstawicieli organizacji pozarządowych. Według środowiska NGO kryteria wyboru 

ofert powinny być bardziej szczegółowe, a także należało by zaktualizować procedury i zasady 

konkursowe. W niedużej gminie problemem jest też wybór składu komisji konkursowej oceniającej 

oferty, aby zapewnić jej jak największą bezstronność. 

 

2. Problemem jest również brak oceny jakościowej realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań. 

Ocena ta ma raczej charakter formalno-finansowy niż oceniający rzeczywiste efekty zrealizowanych 

zadań publicznych. 

 

3. Po stronie organizacji pozarządowych problemem jest również brak umiejętności w aplikowaniu 

o zewnętrzne środki finansowe (gminne i pozagminne).  

 

4. Organizacje pozarządowe sporadycznie korzystają ze współpracy niefinansowej z gminą Mokrsko 

(pomoc pracowników gminy, korzystanie z lokali gminnych, itp.), zaś pomoc ta oparta jest o nieformalne 

zasady współpracy (brak kryteriów). 
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5. Gmina nie zawiera z organizacjami pozarządowymi trwalszych, czy też trwałych stosunków w zakresie 

realizacji zadań. Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe zlecane są w trybie 

jednorocznym. 

 

6. Organizacje pozarządowe nie uczestniczą również w procesie oceny realizacji polityk publicznych. 

 

7. Pomiędzy JST a NGOS nie dochodzi do wzajemnego promowania rezultatów realizacji zadań 

publicznych, ponadto organizacje pozarządowe nie korzystają z patronatu samorządu, nie uczestniczą 

w pracach zespołów problemowych, rad i komitetów sterujących. 

 

8. Gmina nie posiada procedury zawierania umów partnerskich dla realizacji zadań publicznych jak również 

nie są określone reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej.  

Trzeci z obszarów dyskusji tj. tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej (w tym m.in. 

wsparcie dla organizacji pozarządowych, wsparcie integracji środowisk pozarządowych) przez uczestników 

spotkania został oceniony średnio na poziomie 2 (w skali od 1 – 5, gdzie 1 oznacza brak współpracy, a 5 bardzo 

dobrą współpracę).  

Płaszczyzna 
współpracy 

Ocena Opis oceny (Ocena) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwijanie 
infrastruktu

ry 
współpracy 

1 – nie 
współpracuje 
się nam dobrze 

Organizacje w zasadzie nie mają szans uzyskać pomocy od 
samorządu – lokalu, porad, konsultacji. Nie istnieją żadne 
instrumenty wspierania pozarządowej infrastruktury (np. 
fundusz pożyczkowy czy centrum wspierania organizacji 
itp.). Nie istnieje baza lokalnych organizacji. 

2 

2 – ocena 
pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 1-ki lub 3-ki 

3 – 
współpracuje 
się średnio 

Samorząd udziela pewnego wsparcia miejscowym 
organizacjom. Urzędnicy od czasu do czasu organizują 
szkolenia i udzielają organizacjom porady. Istnieje 
gremium/zespół, który można określić jako lokalna rada 
działalności pożytku publicznego, nie pracuje on (ona) 
jednak zbyt intensywnie. Tylko niektóre organizacje mają 
realną szanse skorzystać z innych form wsparcia – lokali, 
sal konferencyjnych, promocji swoich działań poprzez 
media samorządowe itp. 

4 – ocena 
pośrednia 

Wystawiamy, jeśli trudno zgodzić się co do 3-ki lub 5-ki 

5 – 
współpracuje 
się nam bardzo 
dobrze 

Samorząd inwestuje w rozwój organizacji na swoim terenie. 
Organizuje dla nich szkolenia, udziela wsparcia 
merytorycznego (np. porad prawnych), pomaga w 
organizacji konferencji, przedstawiciele administracji 
uczestniczą w spotkaniach środowisk pozarządowych. 
Organizacje mogą liczyć na pomoc, gdy chcą rozszerzyć 
swoją działalność, współpracować z innymi samorządami. 
Intensywnie działa lokalna rada pożytku 
publicznego/zespoły/fora konsultacyjne itp.  

 

Dyskusja skłoniła do następującego wniosku: 
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1. Gmina Mokrsko wspiera aktywności społeczne na swoim terenie, pomaga organizacjom pozarządowym 

także w pisaniu projektów, aplikowaniu o środki, jednak pomoc ta odbywa się na zasadzie współpracy 

nieformalnej i nie jest wspierana w żaden zorganizowany sposób przez gminę.  

 

2. Organizacje pozarządowe sporadycznie korzystają z umów użyczenia, a także mają ograniczony dostęp 

do infrastruktury komunalnej. W Gminie zdecydowanie brak jest instrumentów wspierających 

merytoryczną działalność organizacji pozarządowych w postaci instrumentów wsparcia finansowego, 

centrum organizacji pozarządowych, zasad korzystania z infrastruktury gminnej. 

 

3. Zdaniem organizacji pozarządowych gmina nie wspiera w wystarczającym zakresie wolontariatu oraz 

inicjatyw obywatelskich a także nie animuje powstawania partnerstw lokalnych. 

 

 

  

Rekomendacje: 

1. Wypracowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi metod stałej współpracy w zakresie 

przygotowania strategii, wieloletnich programów rozwoju, programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, a także ich monitoringu i ewaluacji w oparciu o metodę partycypacyjną. 

2. Wypracowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi zasad organizowanych konkursów (kryteria 

wyboru ofert, kryteria wyboru komisji konkursowych, podział środków na realizację zadań publicznych). 

3. Wypracowanie wspólnie z organizacjami pozarządowymi zasad oceny zrealizowanych przez NGO 

zadań publicznych na które otrzymały dofinansowanie. 

4. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w organizowanych konsultacjach społecznych.  

5. Upowszechnianie wyników konsultacji społecznych prowadzonych przez gminę. 

6. Określenie zasad korzystania przez organizacje pozarządowe ze wsparcia finansowego 

i niefinansowego udzielanego przez gminę. 

 

 


