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PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY
Edycja 1. – 2016
REGULAMIN

§1
Regulamin określa zasady nominowania i przyznawania wyróżnień „PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY” w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku.

1.

Cele przedsięwzięcia
a) Wyróżnianie samorządów lokalnych z województwa kujawsko-pomorskiego,
b) Upowszechnianie w regionie inspirujących przykładów dobrych praktyk wysokiej jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i tworzenia
przestrzeni dla aktywności obywatelskiej
c) Podnoszenie jakości współpracy finansowej i pozafinansowej samorządów z III sektorem.

2.

Wyróżnianie proobywatelskich samorządów przewiduje ocenę jakości współpracy prowadzonej przez samorząd z organizacjami pozarządowymi i społecznością
lokalną oraz wyróżnianie najlepszych w tym zakresie samorządów spośród 148 gmin (w tym czterech na prawach powiatu) oraz 19 powiatów ziemskich w
województwie kujawsko-pomorskim. Procedura nominowania i wyróżniania samorządów lokalnych przebiega w 4 kategoriach:
a) gminy wiejskie,
b) gminy miejsko-wiejskie,
c) gminy miejskie, w tym miasta na prawach powiatu,
d) powiaty ziemskie.

3.

W 2016 roku przewiduje się nominowanie samorządów lokalnych do wyróżnienia w każdej z powyższych kategorii oraz przyznanie maksymalnie 4 wyróżnień.
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§2
1.

Proces wyróżniania samorządów lokalnych prowadzony jest przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu i Kapitułę
powołaną w tym celu przez Zarząd Federacji.
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2.

Skład Kapituły: przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego (maksymalnie 8 osób), przedstawiciele instytucji otoczenia
biznesu (maksymalnie 3 osoby), przedstawiciele samorządów lokalnych i samorządu regionalnego (maksymalnie 3 osoby) oraz przedstawiciele mieszkańców
regionu wyłonieni w powszechnym naborze (maksymalnie 2 osoby). Powołania członków Kapituły dokonuje Zarząd Federacji w drodze uchwały.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

W posiedzeniach Kapituły mogą uczestniczyć wyłącznie jej członkowie oraz przedstawiciele Biura Kapituły.
Członkowie Kapituły nie mogą być powiązani (podległość służbowa) z samorządami, których aplikacje uczestniczą w procedurze wyróżniania.
Prace Kapituły obsługuje Biuro Kapituły.
Biuro Kapituły zapewnia Członkom Kapituły wgląd do analizowanych dokumentów wszystkich samorządów na każdym etapie procesu.
Kapituła dokonuje wyłonienia laureatów na podstawie zgromadzonych dokumentów, uzyskanych opinii i wizyty w samorządzie. Metodami podejmowania
decyzji Kapituły są dyskusja i głosowanie.
Z prac Kapituły sporządzany jest protokół zawierający listę samorządów nominowanych i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach. Indywidualne
oceny, opinie oraz wyniki głosowań pozostają utajnione. Decyzja Kapituły jest ostateczna.
Wyróżnienia (w postaci statuetek) są wręczane podczas uroczystej międzysektorowej konferencji podsumowującej.
§3

1.

2.
3.

Zasady i przebieg procesu. Nabór zgłoszeń samorządów poprzedzony jest ogłoszeniem i upowszechnieniem informacji o rozpoczęciu procesu wyróżniania
samorządów. Wszelkie niezbędne do uczestnictwa informacje publikowane są na stronie internetowej Federacji: www.federacja-ngo.pl, a wszystkie samorządy
miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie i powiatowe zawiadamiane są listownie o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do udziału w procedurze.
Udział samorządu w procedurze jest dobrowolny i nieodpłatny.
Kandydaturę samorządu do wyróżnienia może zgłosić:
(1) zainteresowany samorząd lokalny,
(2) organizacja pozarządowa,
(3) gminna lub powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego,
(4) grupa minimum 3 mieszkańców – przedstawicieli lokalnej społeczności.

4. Formularz aplikacyjny (część 1 i 2) składa samorząd lokalny.
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5. Wyróżnienie przyznawane jest na dwa lata. Po upływie dwóch lat ważność wyróżnienia może być decyzją Kapituły prolongowana na kolejne dwa lata. Przywilej korzystania
ze statuetki wyróżnienia może być decyzją Kapituły odebrany przed upływem dwuletniego okresu w przypadku rażącego naruszenia ustawowych zasad współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi.
§4
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1.1 Warunkiem udziału samorządu w procesie wyróżniania jest obowiązywanie w trzech ostatnich latach (2015, 2014, 2013) podstawowych dokumentów regulujących
współpracę z organizacjami pozarządowymi, do których należą:
(1) Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (roczny),
(2) Uchwała Rady (gminy/powiatu) w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych.
oraz posiadanie:
(3) Sprawozdań z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (roczne),
1.2 Wszystkie powyższe dokumenty winny być dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

§5
1.

Etapy procesu:

1. przesłanie
formularza
aplikacyjnego

2. zasięganie opinii i
wizyta w
samorządzie

3. posiedzenie i
decyzja Kapituły

ETAP 1. Formularz. Dla zwiększenia przejrzystości używanej terminologii w procesie wyróżniania stosuje się pojęcia współpracy finansowej i pozafinansowej
oraz zasad dotyczących tworzenia i realizacji Programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
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Formularz obejmuje dwa zakresy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi: finansowy i pozafinansowy oraz określa obszary tej współpracy:
7 w zakresie finansowym i 5 w zakresie pozafinansowym.
ZAKRES FINANSOWY

ZAKRES POZAFINANSOWY

1

Zlecanie zadań publicznych [konkursy ofert, komisje
konkursowe]

1

Konsultacje społeczne i partycypacja

2

Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2

Wspieranie merytoryczne III sektora

3

Przedsiębiorczość społeczna

3

Komunikacja z NGO

4

Inicjatywa lokalna

4

Dialog międzysektorowy

5

Przedsięwzięcia partnerskie

5

Promowanie wolontariatu i aktywności obywatelskiej

6

Fundusz sołecki

7

Budżet obywatelski

A. należy udzielić odpowiedzi na pytania obligatoryjne w każdym obszarze wymiaru finansowego i pozafinansowego (część 1. Formularza),
B.

udzielić szczegółowych odpowiedzi na pytania co najmniej jednego obszaru z zakresu współpracy finansowej oraz co najmniej jednego obszaru z
zakresu współpracy pozafinansowej (część 2. Formularza). Wyboru obszarów opisywanych szczegółowo należy dokonać samodzielnie.

Samorząd lokalny w terminie do 29.04.2016 roku przesyła wypełnione formularze aplikacyjne (część 1 i 2), które stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do
niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpływu (dokumenty w wersji zeskanowanej) lub data stempla pocztowego (dokumenty przesłane tradycyjną
pocztą).
ADRES KORESPONDENCYJNY: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Fosa Staromiejska 30/6, 87-100 Toruń (z dopiskiem
PROOBYWATELSKI SAMORZĄD LOKALNY) lub e-mail: federacja@federacja-ngo.pl.
ETAP 2. Na etap składają się: (A) zasięganie opinii wśród organizacji pozarządowych i mieszkańców lokalnej społeczności oraz (B.) wizyta w jednostce
samorządu terytorialnego.
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Biuro Kapituły oraz członkowie Kapituły dokonują analizy treści przesłanych formularzy aplikacyjnych, a także zasięgają opinii przedstawicieli lokalnych
organizacji pozarządowych w odniesieniu do zagadnień opisanych w formularzach aplikacyjnych. Opinie środowiska pozarządowego pełnią rolę istotnego
materiału pomocniczego w procesie wyróżniania.
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Spotkanie przedstawicieli Kapituły z przedstawicielami lokalnego samorządu służy potwierdzeniu i uszczegółowieniu informacji uzyskanych poprzez
formularze aplikacyjne (etap 1). Szczegóły związane ze spotkaniem (termin, miejsce, czas trwania, planowany przebieg) są indywidualnie ustalane z
przedstawicielami samorządu lokalnego w sposób dogodny dla obu stron. Każda wizyta jest podsumowywana w formie raportu, który jest udostępniany na
posiedzeniu wszystkim członkom Kapituły.
ETAP 3. Międzysektorowa Kapituła na posiedzeniu wyłania w poszczególnych kategoriach:
ii. samorządy nominowane do wyróżnienia statuetką „Proobywatelski samorząd lokalny” oraz
iii. laureatów - samorządy wyróżnione statuetką „Proobywatelski samorząd lokalny”.
2.

Ogłoszenie listy samorządów nominowanych następuje bezpośrednio po zatwierdzeniu protokołu z przebiegu posiedzenia Kapituły, a ogłoszenie laureatów w
poszczególnych kategoriach i uroczyste wręczenie wyróżnień odbywa się podczas regionalnej konferencji dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji
pozarządowych.

3.

Decyzje dotyczące treści Regulaminu oraz w kwestiach w nim nieuregulowanych podejmuje Zarząd Federacji.

zgłoszenie samorządu: do dnia 29.kwietnia 2016

wymagany: formularz aplikacyjny część 1 i 2.
zasięganie opinii wśród organizacji i spotkanie w samorządzie:
maj 2016

posiedzenie Kapituły: czerwiec 2016

ogłoszenie samorządów nominowanych i wyróżnienie
laureatów: czerwiec 2016
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