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ABSTRAKT: W pracy przedstawiono funkcjonowanie komisji dialogu obywatelskiego ds. środowiska
jako jednej z form współpracy samorządów gminnych z organizacjami pozarządowymi. Wskazano problemy ich funkcjonowania, a także na przykładzie Krakowa pozytywne rezultaty ich działania.
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ABSTRACT: The work presents the functioning of the civil dialogue committees for the environment as
one of the forms of cooperation between local governments and non-governmental organizations. The
problems of their functioning are indicated, as well as the positive results of their actions based on the
example of Krakow.
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W ciągu ostatnich dwudziestu lat zmieniło się całkowicie podejście do programowania rozwoju regionalnego. Wprowadzono
nowy paradygmat terytorialnej polityki rozwoju wyróżniając w nim trzy główne obszary
– geograficzny, relacyjny i instytucjonalny
(Pietrzyk 2004, Camagni 2011). W obszarze
relacyjnym istotną rolę przypisuje się współpracy z organizacjami pozarządowymi, uważając ją za istotny czynnik rozwoju lokalnego.
Bovaird i Löffler (2003) definiują zarzadzanie
na poziome lokalnym (local governance) jako
sposób współdziałania lokalnych interesariuszy w celu osiągnięcia efektów w realizacji
polityki publicznej, który zachodzi w ramach
formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi. Tak powstałe relacje służą miesz-

kańcom i ich stowarzyszeniom do wyrażania
własnych potrzeb, a także mediowania w
kwestiach spornych. Powinno to prowadzić
do oparcia współpracy nie tylko na sformalizowanych relacjach, dając w rezultacie lepsze rozwiązania dla społeczności lokalnych
(Bogacz-Wojtanowska 2013, Wojciechowski
et al. 2014).
Niestety ten rodzaj współpracy NGO z
samorządami jest w naszym kraju dopiero w
inicjalnej fazie rozwoju. Sytuacja jest nieco
lepsza w dużych miastach, ale jak wykazała
Kryk (2017) na podstawie badania współpracy NGO z samorządami województwa zachodniopomorskiego, w 84% badanych gmin
współpraca miała jedynie charakter finansowy (głównie realizacja wspólnych celów w
zakresie sportu i pomocy społecznej). Tylko
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