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Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Miasta Toruń                          

z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 
 

  

Termin 

 
5 czerwca – 15 września 2017 r. 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
Łącznie 76 osób wzięło udział w konsultacjach społecznych: 

• 60 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym                 
„World Cafe” zorganizowanym w Międzynarodowym 
Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu w dniu  
19 czerwca 2017 r., 

• 10 osób uczestniczyło w pracach grupy roboczej składającej 
się z przedstawicieli NGO, Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia (RDPP) oraz Rady Miasta Torunia 
(RMT), 

• 6 osób zgłosiło uwagi do Programu drogą internetową. 

  

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, we współpracy z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia 

  

Przedmiot 

konsultacji 

 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było wypracowanie                                  
w procedurze partycypacyjnej projektu dokumentu regulującego 
współpracę pomiędzy GMT a organizacjami pozarządowymi. 

 

 

Przebieg 

 

 
Harmonogram konsultacji społecznych: 

• 5 czerwca 2017 r. - ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących 
rocznego programu współpracy; 

• 19 czerwca 2017 r. - otwarte spotkanie konsultacyjne prowadzone 
metodą "World Cafe" dla przedstawicieli sektora pozarządowego, 
podczas którego zbierano propozycje do programu w ramach 
siedmiu grup tematycznych (tematy określone we współpracy  
z RDPP, w tym karta oceny ofert konkursowych); 

• lipiec – sierpień  2017 r. - prace nad projektem dokumentu  
we współpracy z przedstawicielami środowiska pozarządowego 
oraz RMT (w ramach grupy roboczej RDPP) oraz jednostek 
organizacyjnych urzędu i gminy, analiza zagadnień zgłoszonych 
podczas „World Cafe” oraz przygotowanie propozycji programu 
współpracy na rok 2018; 

• 6 września – 15 września 2017 r. – ostatnia faza konsultacji - 
zebranie uwag końcowych do dokumentu; 

• 26 września 2017 r. – przedstawienie projektu dokumentu Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia celem wydania 
opinii  
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I.   Otwarte spotkanie konsultacyjne „O współpracy przy kawie” 
prowadzone metodą "World Cafe" 
 

19 czerwca 2017 r. w godz. 17:00 – 19:30 w Międzynarodowym 
Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu (patio) odbyło się spotkanie 
konsultacyjne „O współpracy przy kawie”.   W spotkaniu uczestniczyło 
łącznie 60 osób: 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

 przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta 
Torunia, które współpracują z NGO; 

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy 
współpracujących z NGO;  

 członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia; 

 radni Rady Miasta Torunia. 
Na spotkaniu rozmawiano o najważniejszych obszarach współpracy w 
formule stolikowej w następujących obszarach tematycznych:  
1)  rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców, 
2) ochrona zdrowia i niepełnosprawność, 
3)  kultura,  
4) sport, turystyka, rekreacja, środowisko,  
5) seniorzy,  
6) Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, 

wzmocnienie III sektora, 
7) karta oceny merytorycznej oferty konkursowej. 
W trakcie spotkania zebrano 107 uwag. Organizacje wskazywały m.in. 
na potrzebę podejmowania działań na rzecz wzmocnienia 
instytucjonalnego organizacji pozarządowych poprzez organizowanie 
szkoleń/warsztatów edukacyjnych, utworzenie toruńskiego inkubatora 
dla NGO, modyfikacji karty oceny ofert konkursowych, realizacji 
przedsięwzięć o charakterze integracyjnym dla osób z różnymi 
dysfunkcjami, modyfikacji miejskiego serwisu informacyjnego dla 
organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl, wsparcia grup 
nieformalnych w realizacji lokalnych projektów, realizacji projektu pn. 
„Szkoła na kołach” polegającego udzielaniu pomocy edukacyjnej 
dzieciom i młodzieży w miejscu ich zamieszkania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orbitorun.pl/
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II. Prace nad projektem dokumentu we współpracy                                    
z przedstawicielami środowiska pozarządowego (w ramach grupy 
roboczej RDPP) i jednostek organizacyjnych urzędu oraz gminy, 
analiza zagadnień zgłoszonych podczas „World Cafe” oraz 
przygotowanie propozycji programu współpracy na rok 2018 
 
W ramach RDPP powołany został zespół roboczy ds. programu 
współpracy gminy z NGO w 2018 r. (przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz pracownicy wydziałów merytorycznych urzędu 
współpracujących z NGO). 
 
20 czerwca 2017 r.  ogłoszono w miejskim serwisie dla organizacji 
pozarządowych www.orbitorun.pl nabór osób do pracy w grupie 

roboczej ds. programu współpracy gminy z NGO w 2018 r. (informacja 
przekazana została również na spotkaniu konsultacyjnym w dniu  
19 czerwca 2017 r.). Na zaproszenie odpowiedziały cztery osoby: 
przedstawiciele środowiska pozarządowego oraz reprezentant Rady 
Miasta Torunia. 
 
W ramach prac zespołu roboczego odbyły się 2 spotkania: 

• 29 maja 2017 r. – prace przygotowawcze, ustalenia dotyczące 
organizacji procesu konsultacyjnego oraz terminu i formy 
spotkania konsultacyjnego; 

• 29 sierpnia 2017 r. – prace nad projektem, analiza propozycji 
zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego w dniu  
19 czerwca 2017 r.  

 
Do 1 września 2017 r. na podstawie opinii wydziałów merytorycznych, 
jednostek organizacyjnych gminy (Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Toruniu oraz Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu) oraz 
przedstawicieli organizacji pozarządowych trwały prace nad projektem 
dokumentu. 
 
III. Ostatnia faza konsultacji - zebranie uwag końcowych do 

dokumentu 
 
6 września 2017 r. Prezydent Miasta Torunia zaakceptował wstępny 
projekt programu. W tym dniu dokument został opublikowany na 
miejskich stronach internetowych oraz na ogólnopolskim portalu dla 
organizacji pozarządowych www.ngo.pl. Do 15 września 2017 r. można 
było przesyłać uwagi drogą elektroniczną oraz tradycyjną. Z tej 
możliwości skorzystało 6 osób zgłaszając 22 uwagi. 
 
Analiza uwag zgłoszonych w ramach II etapu konsultacji prowadzona 
była przez grupę roboczą RDPP oraz jednostki organizacyjne urzędu  
i gminy do dnia 22 września 2017 r. (z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej). 
 
 
 

http://www.orbitorun.pl/
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IV. 26 września 2017 r. - przedstawienie projektu dokumentu na 
posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia 
 
26 września 2017 r. na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia został przedstawiony projekt dokumentu, 
celem uzyskania opinii Rady. Rada wydała pozytywną opinię do 
projektu dokumentu. 

 
 

 

 

Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 
 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła szeroka akcja informacyjna.  
Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 
✓   zaproszenia podpisane przez Prezydenta Miasta Torunia, wysłane 

pocztą tradycyjną do organizacji; 
✓   serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (www.torun.pl, 

www.konsultacje.torun.pl, www.orbiToruń.pl) oraz ogólnopolski 
serwis dla organizacji pozarządowych: www.ngo.pl;  

✓ mailing do organizacji pozarządowych. 
 

 

 

 

Koszt 

Na spotkanie konsultacyjne zaproszono również lokalne media. 
 
Koszt organizacji konsultacji społecznych dotyczących programu 
współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. wyniósł 
1.800 zł brutto i obejmował wydatki związane z wysyłką papierowych 
zaproszeń za pośrednictwem Poczty Polskiej, wynajmem sali na 
spotkanie konsultacyjne w MCSM w Toruniu wraz z usługą 
cateringową. 

 

 

 

Uwagi 

 
Podczas spotkania konsultacyjnego w MCSM w Toruniu zgłoszono 
wiele ciekawych propozycji do uwzględnienia w programie. Znaczna 
część zgłoszonych uwag nie dotyczy programu, ale zostanie przekazana 
wydziałom merytorycznym do dalszych analiz, jako materiał 
pomocniczy.  Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, miały 
możliwość przesłania swoich uwag drogą elektroniczną – z takiej formy 
kontaktu skorzystało 6 osób. 
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższej tabeli:         
 
1.  107 uwag zebranych na spotkaniu „World Cafe”; 
2.  22 uwagi, które wpłynęły drogą internetową. 
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Zestawienie propozycji i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego w procesie                                                                                                         
partycypacyjnym tworzenia „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2018 r." 

 
 

Zestawienie zawiera uwagi zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego „World Cafe" w dniu 19 czerwca 2017 r. (pozycje: 1-107) 
oraz podczas ostatniego etapu konsultacji społecznych dokumentu, do dnia 15 września 2017 r. (pozycje: 108 - 128). 
 
 

Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

1. 
Przejrzysta ocena pozafinansowego wkładu własnego  

– wycena wolontariatu (prosta), uproszczony algorytm  

Dotyczy innych dokumentów. 

Przyjęte do realizacji. 

Zasady określania wysokości pozafinansowego 
wkładu własnego są szczegółowo określone w 
ogłoszeniu konkursowym. Uwaga uwzględniona - 
zastosowany zostanie uproszczony algorytm 
wyceny  pozafinansowego wkładu własnego w 
relacji do wnioskowanej kwoty dotacji. 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

2. 

Obniżenie wkładu własnego oferentów (np. konkurs na 

realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych – wkład na poziomie 

40%) 

Dotyczy innych dokumentów. 
Do dalszej analizy. 

Propozycja nie dotyczy treści programu a 
szczegółowego regulaminu otwartego konkursu 
ofert. Poziom wymaganego wkładu własnego 
jest zróżnicowany w poszczególnych konkursach 

ofert uwzględniając typy działalności mające 
większe możliwości pozyskiwania środków ze 
źródeł innych niż publiczne. Zadania z zakresu 
zdrowia publicznego dofinansowywane są  
w 100% (powierzenie realizacji zadania, oferent 
nie wnosi wkładu własnego w realizację 
projektu), natomiast w przypadku działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych oferent wykazuje 
nie  40%, a 30% wkład własny. W ramach udziału 
własnego oferenci mają możliwość wniesienia 
pozafinansowego wkładu osobowego.  

Do dalszej analizy przy tworzeniu regulaminów 
konkursowych na 2018 rok. 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

3. 

Propozycja dokonania podziału na projekty: 

1)  niskobudżetowe – wkład niski (ok. 7,5-10 tys. zł) lub 

powierzenie realizacji zadania; 

2) wysokobudżetowe – wyższy wkład wymagany od 

oferenta 

Dotyczy innych dokumentów. 
Odrzucono. 

Propozycja nie dotyczy treści programu a 

szczegółowego regulaminu otwartego konkursu 

ofert. Biorąc pod uwagę typy działalności 

mające większe możliwości pozyskiwania 

środków ze źródeł innych niż publiczne - 

poziom wymaganego wkładu własnego jest 

zróżnicowany w poszczególnych konkursach 

ofert. Przy większym, wysokobudżetowym 

projekcie potrzebne są większe nakłady 

finansowe. 

4. 

Po pozytywnej ocenie oferty przyznanie dotacji na 

poziomie pozwalającym na realizację zadania w 

zakresie wskazanym w ofercie (nie na poziomie 20-30% 

wnioskowanej kwoty) 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane.  

 

Propozycja nie dotyczy treści programu, a 

procedury konkursowej. Zadania zlecane są 

głównie w formie wsparcia realizacji zadania 

(dofinansowania projektu). 

Wysokość przyznanych dotacji jest uzależniona 

od środków dostępnych w konkursie, liczby 

złożonych projektów, ich oceny oraz liczby 

przedsięwzięć rekomendowanych do 

dofinansowania. W przypadku przyznania niższej 

kwoty dotacji niż wnioskowana, oferent ma 

prawo negocjować zakres zadania, ew. odstąpić 

od wykonania zadania. 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

5. Dodatkowe punkty za cykliczność projektu 
Dotyczy innych dokumentów. 

Częściowo realizowane.  

 
Kryterium C.5. karty oceny „Doświadczenie 
oferenta w realizacji zadań o podobnym 
charakterze, w tym jakość realizacji zadań” 
częściowo uwzględnia zgłoszoną propozycję, tak 
aby nie ograniczać udziału nowych organizacji 
pozarządowych w otwartych konkursach ofert. 

6. 
Konieczność zorganizowania warsztatów z zakresu 

poprawnego przygotowywania ofert konkursowych 

Uwzględniono.  

Realizowane. 

 

Uwagę uwzględnia zapis w § 7 pkt 7 (szkolenia, 

oferta warsztatowa). 

 

7. 

Urzędnicy (np. Pełnomocnik PMT ds. współpracy z NGO 

lub/i w ramach funkcjonowania inkubatora NGO) 

powinni udzielać pomocy przy tworzeniu ofert przez 

organizacje 

Uwzględniono.  

Realizowane. 

j.w.  

W uzupełnieniu dotychczasowych działań w tym 

zakresie zaplanowano poradnictwo, konsultacje 

 i szkolenia w ramach oferty inkubatora NGO - 

Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. 

Piętro (§ 6 ust. 8). 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

8. 

Należy wprowadzić newsletter, za pośrednictwem 

którego zainteresowane organizacje otrzymywałyby 

informacje o planowanych konkursach 

Uwzględnione. 

Do dalszej analizy. 

Wpisuje się w istniejący program  

(§ 7 pkt 1). Informacje o konkursach 

publikowane są w miejskim serwisie 

dedykowanym toruńskim organizacjom 

pozarządowym: www.orbitorun.pl oraz na 

portalu społecznościowym FB. Organizacje 

niechętnie zgłaszają się do bazy NGO, która służy 

usprawnieniu komunikacji pomiędzy sektorami. 

Ponadto zgłoszone dane kontaktowe rzadko są 

przez organizacje aktualizowane. Informacja o 

planowanych konkursach ofert przedstawiana 

jest corocznie podczas Toruńskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych. Do dalszej analizy.  

9. Wdrożenie generatora ofert on-line Uwzględniono.  
Wpisuje się w istniejący program (§ 7 pkt 11). 

Realizowane. Wyłoniono wykonawcę usługi. 

10. 

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych powinno 

 być 2-dniowe, a w ramach niego odbywać się warsztaty  

i szkolenia 

Częściowo uwzględniono. 

Warsztaty edukacyjne corocznie uwzględniane są 

w programie Forum. W 2017 r. uczestnicy Forum 

będą mogli wziąć udział w dwóch wybranych 

warsztatach szkoleniowych (dotychczas w 

jednym). W ramach działalności inkubatora NGO 

- Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej  

2. Piętro planowana jest oferta szkoleniowa dla 

lokalnych organizacji.  

http://www.orbitorun.pl/
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY KONKURSOWEJ 

11. Dodatkowe punkty za partnera w projekcie 
Dotyczy innych dokumentów. 

Realizowane. 

Karta oceny ofert uwzględnia kryterium 

dodatkowe E.4. „Zaangażowanie partnerów w 

realizację zadania. Nie musi to być oferta 

wspólna, umowa lub porozumienie partnerskie, 

ale również uwzględniana jest nieformalna 

współpraca (potwierdzona pisemnie np. w 

formie deklaracji, oświadczenia).  

12. 
Oferta dla organizacji wynikająca z realizowanych 

działań promocyjnych/informacyjnych 
Uwzględniono. 

 
Wpisuje się w program  (§ 6 ust. 8 oraz 7 pkt 1, 7 
i 10). 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, WSPARCIE III SEKTORA 

13. 

Realizacja projektu pn. „Szkoła na kołach” – pomoc 

edukacyjna dla dzieci i młodzieży w miejscu ich 

zamieszkania (korepetycje, warsztaty, zajęcia), 

propozycja zlecenia przez Wydział Edukacji realizacji 

programu, możliwość utworzenia przez NGO etatów 

Uwzględniono. 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  (§ 8  

ust. 1 pkt 6). Temat może być przedmiotem 
oferty konkursowej składanej przez 
organizacje pozarządowe w ramach konkursu 
ofert na realizację zadania pn.: „Wspieranie 
edukacji i wychowania”. 

14. 
Wydziały i instytucje miejskie powinny informować o 

działalności NGO związanych tematycznie  

Uwzględniono. 

Realizowane. 

Urząd Miasta Torunia prowadzi serwis dla 

organizacji pozarządowych oraz profil na portalu 

społecznościowym orbiToruń, na których 

publikowane są informacje o prowadzonej przez 

toruńskie organizacje działalności.  Informacje do 

publikacji należy przekazywać do administratora 

strony, tj. Wydziału Komunikacji Społecznej i 

Informacji na adres: m.jarski@um.torun.pl lub 

m.skibicka@um.torun.pl.  

O działaniach organizacji pozarządowych na 

terenie Zespołu Staromiejskiego informujemy 

również za pośrednictwem grupy dyskusyjnej 

Moja Starówk@, koordynowanej przez Biuro 

Toruńskiego Centrum Miasta.  

mailto:m.jarski@um.torun.pl
mailto:m.skibicka@um.torun.pl
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, WSPARCIE III SEKTORA 

15. Zwiększenie komunikatywności i medialności RDPP 

 

Dotyczy innych dokumentów. 

Do dalszej analizy. 

 

Zapis zbyt szczegółowy. Informacje o działaniach 
RDPP zamieszczane są na portalu: 
www.orbitorun.pl (aktualności, odrębna 
zakładka).  
Do dalszej analizy przez RDPP. 

16. 
Potrzeba dostosowania portalu orbiToruń do potrzeb 

osób niewidomych  
Uwzględniono.  Przyjęte do realizacji w 2018 r.  

17. 

Potrzeba utworzenia  inkubatora NGO, w ramach 

którego prowadzone będzie doradztwo dla młodych 

organizacji 

Uwzględniono. 
Przyjęte do realizacji. Wpisuje się w projekt 
programu  (§ 6 ust. 8). 
 

18. 
Szkolenia w ramach inkubatora – np. księgowość, 

prawo itd. 
Uwzględniono. 

Przyjęte do realizacji. Wpisuje się w projekt 
programu  (§ 6 ust. 8). 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, WSPARCIE III SEKTORA 

19. 
Brak wzmianki na zaproszeniu na World Cafe, że może 

przyjść więcej osób 

Nie dotyczy programu. 

Przyjęto. 

Spotkanie konsultacyjne organizowane było 

przez Urząd Miasta Torunia we współpracy z 

Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Torunia po raz trzeci. Spotkanie ma charakter 

otwarty, nie obowiązuje limit miejsc. Zaproszenia 

były kierowane do przedstawicieli organizacji 

pozarządowych: członków zarządu, pracowników 

i wolontariuszy działających we wszystkich 

obszarach pożytku publicznego i miały charakter 

otwarty. Osoby, które nie mogły wziąć udziału w 

spotkaniu, miały możliwość zgłoszenia swoich 

uwag, propozycji, postulatów (osobiście, 

mailowo, pocztą tradycyjną) do organizatora 

konsultacji, tj. Wydziału Komunikacji Społecznej i 

Informacji Urzędu Miasta Torunia lub 

pełnomocnika Prezydenta Miasta Torunia ds. 

współpracy z NGO, szczególnie w ramach II etapu 

konsultacji.  
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, WSPARCIE III SEKTORA 

20. 
Szersza współpraca pomiędzy społecznikami i RDPP 

(Rada Seniorów, Rady Okręgów) 

Dotyczy innych dokumentów. 

Realizowane. Do dalszej analizy.  

Uwaga dotyczy zapisów Wieloletniego programu 
współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi. Posiedzenia RDPP mają 
charakter otwarty. Osoby zainteresowane 
współpracą z RDPP mogą wziąć w nich udział lub 
nawiązać współpracę z członkami RDPP za 
pośrednictwem pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Torunia ds. współpracy z NGO – 
sekretarza Rady (Małgorzata Skibicka,  
tel. 56 611 87 24, e-mail: 
m.skibicka@um.torun.pl,  
adres e-mail RDPP: rdpp@um.torun.pl). 
Również coroczne Toruńskie Forum Organizacji 
Pozarządowych tworzy przestrzeń do nawiązania 
współpracy pomiędzy sektorami. W ramach 
Forum odbywa się Kawiarenka Obywatelska 
Seniorów, której współorganizatorem jest Rada 
Seniorów Miasta Torunia. Do dalszej analizy. 

21. 

Prośba o wsparcie starań Towarzystwa Miast 

Partnerskich o przedłużenie korzystania z Dworu 

Mieszczańskiego 

Odrzucono. 

Propozycja zbyt szczegółowa.  

Zgodnie z obowiązującą procedurą organizacja 

powinna wystąpić do Prezydenta Miasta o 

przedłużenie umowy użytkowania.  

22. 
Częstsze spotkania w poszerzonym gronie – potrzebny 

inkubator 
Uwzględniono. 

Przyjęte do realizacji. Wpisuje się w projekt 
programu  (§ 6 ust. 8 oraz § 7 pkt 8). 
 

mailto:m.skibicka@um.torun.pl
mailto:rdpp@um.torun.pl
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO, WSPARCIE III SEKTORA 

23. 
„Jęczmienna 10” powinna zostać sformalizowana jako 

klaster dla organizacji pozarządowych 

 
Dotyczy innych dokumentów. 

Odrzucono. 
 

W 2018 r. prowadzony będzie inkubator NGO – 
Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnych  
2. Piętro (§ 6 ust. 8 projektu programu). 

24. 
Stworzenie platformy współpracy NGO z biznesem, 

objętej patronatem RDPP 

Uwzględniono. 

Częściowo realizowane. 

Wpisuje się w projekt programu  (§ 7 pkt 6 i 7,  
§ 6 oraz  ust. 8). Podczas Toruńskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych corocznie 
podejmowany jest temat współpracy 
międzysektorowej (organizacja warsztatów). Do 
dalszej analizy (np. w ramach działalności 
Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. 
Piętro). 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

SENIORZY 

25. 
Mieszkania chronione, polityka mieszkaniowa dla 

seniorów i integracja z osobami niepełnosprawnymi   

Nie dotyczy programu. 

Częściowo realizowane. Do dalszej analizy.  

Aktualnie w Toruniu MOPR prowadzi 3 mieszkania 

chronione dla osób opuszczających rodzinną i 

instytucjonalną pieczę zastępczą. Realizacja zadania 

wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o 

wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa o 

pomocy społecznej dopuszcza możliwość zlecenia 

zadania w formie zapewnienia miejsc całodobowego 

pobytu dla seniorów. Podjęta w 2016 r. próba 

zlecenia zadania polegającego na prowadzeniu DPS 

dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku 

zakończyła się unieważnieniem konkursu (brak jest 

podmiotu, który podjąłby się realizacji zadania). 

Działania  w zakresie integracji z osobami 

niepełnosprawnymi prowadzone są w sposób szeroki 

poprzez różnego rodzaju projekty finansowane ze 

środków UE np. aktualnie prowadzone są 3 kluby 

samopomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych i 

ich otoczenia. Docelowo planuje się utworzenie 

kolejnych 6.  

Ponadto szeroko zakrojone działania integracyjne 

prowadzone są w ramach zadań publicznych 

zleconych w trybie konkursów ofert (realizacja 

gminnej strategii problemów społecznych dla miasta 

Torunia). 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

SENIORZY 

26. 
Poszerzenie oferty Toruńskiej Karty Seniora, większe 

zniżki także w innych instytucjach miejskich 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane.  

Uwaga nie dotyczy programu.  

Oferta Toruńskiej Karty Seniora jest na bieżąco 

poszerzana. Decyzję ostateczną jednak w tej 

sprawie podejmują przedsiębiorcy.  

27. 

Integracja na osiedlu – osiedlowe kluby seniora lub 

międzypokoleniowe (w szkole, bibliotece), spotkania 

integracyjne, kąciki seniora w ogródkach i na 

podwórkach 

Przyjęte do realizacji. 

Wpisuje się w istniejący program. Temat może 

być przedmiotem oferty konkursowej 

składanej przez organizacje pozarządowe w 

ramach konkursów ofert. 

28. 
Modernizacja węzła przesiadkowego przy Jordankach – 

wiaty, rozkłady w innych miejscach 

 

Nie dotyczy programu. 
Przyjęte do realizacji. 

 

Zadanie nie wpisuje się w program.  

Do listopada 2017 r.  wiaty przystankowe 

zostaną odsunięte i zamontowane dodatkowe 

gabloty z rozkładami jazdy. 

29. 

Portal internetowy dla seniorów prowadzony przez 

miasto (niewystarczająca promocja portalu 

MYwToruniu.pl), pozycjonowanie 

Odrzucono.  

 

Zadanie wpisuje się w program i jest 

realizowane. Prowadzenie portalu 

dedykowanego toruńskim seniorom miasto 

zleciło organizacji pozarządowej w trybie 

otwartego konkursu ofert. Portal prowadzi 

Archipelag Inicjatyw, do którego należy promocja 

projektu. Nie ma potrzeby tworzenia 

dodatkowego serwisu internetowego.   
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

SENIORZY 

30. 
Pomoc (doraźna i sąsiedzka) dla seniora (wolontariat, 

szkolenia) 
Przyjęte do realizacji. 

Wpisuje się w istniejący program. Temat może 

być przedmiotem oferty konkursowej 

składanej przez organizacje pozarządowe w 

ramach konkursu ofert na działania na rzecz 

osób w wieku 65+. 

31. 
Więcej miejsc w DPS-ach dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, specjalistyczne – promocja          

 
Nie dotyczy programu. 

Do dalszej analizy. 
 

W ramach ustawowych zadań realizowanych na 

rzecz pomocy osobom z zaburzeniami 

psychicznymi MOPR zleca corocznie realizację 

zadania w formie ośrodka wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w formie 

środowiskowych domów pomocy społecznej i 

klubu samopomocy podmiotom niepublicznym. 

Zadanie finansowane jest ze środków Wojewody. 

Do dalszej analizy możliwości finansowych.   

32. 

Dostosowanie budynków (np. Jordanki) dla seniorów, 

niewidzących, niepełnosprawnych – zniwelowanie 

barier architektonicznych 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Zadanie nie wpisuje się w program.  

CKK Jordanki jest obiektem nowo wybudowanym 

i przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

SENIORZY 

33. 
Merytoryczna pomoc dla grup nieformalnych w 

realizacji różnych projektów 

Uwzględniono. 

Realizowane.  

Projekt programu uwzględnia współpracę 

finansową w trybie realizacji inicjatyw lokalnych 

(§ 6 ut. 1 pkt 4).  

Grupy nieformalne mogą się ubiegać o środki 

finansowe  na działania budujące sąsiedzkie więzi 

i społeczeństwo obywatelskie w trybie art. 19b 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie). Więcej informacji tutaj: 

http://orbitorun.pl/inicjatywalokalna.html. 

34. 

Zwiększenie działalności międzypokoleniowej – 

przepływ wiedzy i doświadczenia, zachowanie młodej 

osoby w stosunku do seniora 

Przyjęte do realizacji. 

Wpisuje się w istniejący program. Temat może 

być przedmiotem oferty konkursowej 

składanej przez organizacje pozarządowe w 

ramach konkursu ofert na działania na rzecz 

osób w wieku 65+. 

Więź międzypokoleniowa była tematem 

ubiegłorocznej Kawiarenki Seniorów 

organizowanej w ramach Toruńskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych.  

http://orbitorun.pl/inicjatywalokalna.html
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

SENIORZY 

35. Asystent seniorów „z urzędu” 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane.  
 

Od 1 lipca 2017 r. MOPR realizuje projekt  pn. 

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych w GMT” ze środków PRO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym 

przewidziane jest m.in. objęcie usługami 

asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w 

stopniu umiarkowanym i znacznym (projekt 

realizowany będzie do 30.06.2020 r.). 

36. Bezpieczniejsze ulice i parki (oświetlenie) 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Oświetlenie ulic i parków  jest corocznie 

modernizowane i budowane w ramach nowych 

inwestycji miejskich. 

37. 
Samoobrona dla seniora – spotkania ze specjalistami  

w zakresie bezpiecznych zachowań (nie fizycznych) 
Realizowane. 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt. 

12) i jest realizowane (w tym w ramach 

programu „Rodzina Razem-Toruń dla Pokoleń”). 

Temat może być przedmiotem oferty 

konkursowej składanej przez organizacje 

pozarządowe w ramach konkursu ofert na 

działania na rzecz osób w wieku 65+. 

38. MZK – problem z podświetleniem numerów autobusów 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Uwaga nie dotyczy konsultowanego projektu 

dokumentu. Wszystkie miejskie autobusy mają 

podświetlaną numerację linii. Nowo zakupione 

autobusy posiadają już podświetlenie LED. 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

SENIORZY 

39. 
Budżet dla seniorów z wiedzą specjalistyczną  

– przekazywanie wiedzy 

Uwzględniono. 

Realizowane. 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt. 

12). Projekty adresowane do seniorów zlecane są 

w trybie otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego.  

40. „Żywa historia” podczas lekcji w szkołach Uwzględniono. 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt. 6). 

Propozycja dotyczy realizacji konkretnego 

przedsięwzięcia, które może być przedmiotem 

oferty konkursowej składanej przez 

organizacje pozarządowe w ramach konkursu 

ofert na realizację zadania „Wspieranie edukacji i 

wychowania”. 

41. 
Więcej imprez dedykowanych seniorom, np. 

„Senioriada” 

Uwzględniono. 

Realizowane. 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt. 

12). Propozycje wydarzeń adresowanych do 

seniorów mogą zostać uwzględnione w ofertach 

składanych w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego. 

42. 
Budżet na materiały biurowe oraz dojazdy dla Rady 

Seniorów 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Obsługę Rady Seniorów Miasta Torunia zapewnia 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu 

Miasta Torunia.  
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, ŚRODOWISKO 

43. 
Oznakowanie dróg rowerowych ze wskazaniem 

kierunku i przewidywanego czasu dotarcia do celu 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane.  

 

W „Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w 

Toruniu na lata 2017-2023”  rekomendowane 

jest opracowanie przez GMT spójnego systemu 

oznaczeń tras rowerowych, służącemu informacji 

i promocji (mapy, aplikacje mobilne, znaki w 

terenie, drogowskazy, tablice informacyjne, itp.). 

System powinien być niezależny od aktualnie 

oznakowanych na terenie miasta szlaków 

rowerowych. Koncepcja przedstawia 

podstawowe założenia/wskazania dla systemu 

oznakowania tras rowerowych.   

44. 
Brak darmowych wejściówek do świetlic 

środowiskowych i instytucji kultury podczas wakacji 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane.  
 

W okresie wakacyjnym miasto realizuje program 

„Lato w Toruniu bez nudy”, w ramach którego 

można skorzystać z nieodpłatnej oferty. Udział 

dzieci i młodzieży w zajęciach świetlicowych jest 

nieodpłatny (dotowany z budżetu Gminy Miasta 

Toruń). 
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SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, ŚRODOWISKO 

45. 

Koordynacja kalendarza imprez i wydarzeń – informacje  

na jednym portalu. Obecnie wiele informacji jest w 

różnych miejscach 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane. 

 

Kalendarz imprez i wydarzeń prowadzony jest 

przez Wydział Promocji Urzędu Miasta 

Torunia. Portal informacyjny już istnieje – 

Kalendarz imprez na portalu: www.torun.pl. 

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia 

stworzył odpowiednie narzędzie informatyczne 

służące do koordynacji i planowania terminów 

organizacji imprez. Ograniczenie wzajemnego 

nakładania się imprez często ze względu na 

kalendarz wykonawców nie zawsze jest możliwe. 

Ponadto należy pamiętać, że oferta kulturalna 

jest kierowana do różnych grup docelowych. 

Słabym ogniwem tego przedsięwzięcia są 

instytucje / organizacje, które nieregularnie 

wprowadzają treści do bazy danych. 

46. 
Powrót do dwóch terminów konkursowych  (jak w roku 

2016 i wcześniej) 

 
Dotyczy innych dokumentów.  

Odrzucono.  
 

Uwaga dotyczy regulaminu otwartego konkursu 

ofert. Uwzględnienie dwóch terminów 

konkursowych nie jest zasadne z uwagi na 

wysokość puli środków w budżecie. 

http://www.torun.pl/
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SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, ŚRODOWISKO 

47. 

Zagospodarowanie terenu w okolicy ul. Buszczyńskich  

i Działowskiego (okolice komisariatu) poprzez 

odnowienie boisk lub/i wybudowanie nowoczesnego 

placu zabaw (takiego jak na Bydgoskim Przedmieściu) 

Nie dotyczy programu. 
Odrzucono.  

 

Zadanie nie dotyczy konsultowanego 

dokumentu. Właścicielem terenu nie jest gmina 

a spółdzielnia mieszkaniowa. Propozycje 

zagospodarowania wskazanego terenu można 

np. zgłosić w ramach realizowanego w Toruniu 

Budżetu Partycypacyjnego.  

48. 
Zorganizowanie przestrzeni dla wrotek i rolek w 

okolicach Rubinkowa 

 
Nie dotyczy programu. 

Odrzucono. 
 

Zadanie nie dotyczy konsultowanego 

dokumentu. Propozycje zagospodarowania 

wskazanego terenu można np. zgłosić w ramach 

realizowanego w Toruniu Budżetu 

Partycypacyjnego. 

49. Budowa  aquaparku, żeby zatrzymać turystę na dłużej 
Nie dotyczy programu. 

Odrzucono. 
 

Propozycja nie dotyczy konsultowanego 

dokumentu. Aktualnie trwają prace projektowe 

dotyczące modernizacji basenu przy  

ul. Bażyńskich i zagospodarowania otoczenia.  

50. 

Dostępność udźwiękowionych przewodników, w tym 

informacji turystycznej, dla niedowidzących i 

niewidomych – kod QR dający możliwość odsłuchu) 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Info guidy dostępne są w Ośrodku Informacji 

Turystycznej. 

51. Tandemy w wypożyczalni rowerów miejskich 
Nie dotyczy programu. 

Do dalszej analizy. 
 

Propozycja nie dotyczy konsultowanego 

dokumentu. Stacje muszą być dostosowane/ 

mieć większą powierzchnię. Rozważane na etapie 

wyłaniania nowego operatora TRM. 
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SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, ŚRODOWISKO 

52. 
Zapewnienie parkingu dla osób niepełnosprawnych 

blisko miejsca organizacji imprez 

Nie dotyczy programu. 
Częściowo realizowane.  

 

Uwaga nie dotyczy programu. 

Trudne do realizacji w przypadku imprez 

plenerowych, dla których nie wyznacza się 

specjalnych stref parkingowych. W przypadku 

organizacji wydarzeń na terenie Zespołu 

Staromiejskiego lub w obiektach sportowych i 

kulturalnych takie miejsca są już wyznaczone. 

53. 
Oznakowanie alfabetem Braille’a ogólnodostępnych 

pojemników do segregacji odpadów 

Uwzględniono.  
 

Propozycja wpisuje się w działania wskazane w  
§ 8 ust. 1 pkt 5 i może być tematem oferty 
zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych.  Ponadto program 
„Segreguję – nie widzę przeszkód” realizowany 
przez ENERIS Surowce S.A. ma na celu wsparcie 
osób słabowidzących i niewidomych 
w sortowaniu odpadów. Organizacje mogą 
pozyskać bezpłatnie naklejki przeznaczone do 
umieszczenia na pojemnikach do zbiórki 
odpadów. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: 
ok.@grupa-eneris.pl. Więcej informacji o 
programie: http://grupa-eneris.pl/o-
nas/zrownowazony-rozwoj/segreguje-nie-widze-
przeszkod/. 

mailto:ok.@grupa-eneris.pl
http://grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/segreguje-nie-widze-przeszkod/
http://grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/segreguje-nie-widze-przeszkod/
http://grupa-eneris.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj/segreguje-nie-widze-przeszkod/
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54. Sportowa wymiana międzynarodowa 
Uwzględniono. 

Realizowane.  

Dotychczasowa wymiana odbywa się w ramach 

kontaktów klubowych poprzez organizację 

turniejów i zawodów. Istnieje możliwość 

uzyskania wsparcia w ramach otwartych 

konkursów. 

55. 

Parkomat – zmiana informacji (zapłać mandat / wykup 

bilet). Teraz mandat jest na pierwszym miejscu i jest to 

uciążliwe dla turystów 

 
Nie dotyczy programu. 

Do dalszej analizy.  
 

Propozycja nie dotyczy projektu dokumentu i nie 

może być uwzględniona w programie.  

Uwaga została przekazana do dalszej analizy. 

56. 
Zorganizowanie festiwalu survivalu i połączenie z 

wycieczkami poza Toruń, wykorzystanie fortyfikacji 

 

Uwzględniono. 

 

Propozycja wpisuje się w działania wskazane w  
§ 8 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 7 i może być tematem 
oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych.  

57. 

Zorganizowanie „Święta Wody” – konkurencje z 

wykorzystaniem wody: bitwa na balony wodne lub 

pistolety 

 

Uwzględniono. 

 

Propozycja wpisuje się w działania wskazane w  
§ 8 ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 15  i może być tematem 
oferty zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych.  

 

58. 
Siatka połączonych atrakcji turystycznych – również 

poza Toruniem 

Nie dotyczy programu. 
Odrzucono.  

 

Uwaga nie dotyczy programu. 

Konkretne oferty uwzględniające połączenia 

atrakcji turystycznych, zlokalizowanych na ternie 

miasta i poza nim oferują toruńskie biura 

turystyczne (np. OM PTTK, Copernicana). 
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KULTURA 

59. 
Organizacja obchodów święta Toruń – Port Morski. 

Przypomnienie Torunia jako portu morskiego 

 

Uwzględniono. 

 

Propozycja wpisuje się w działania wskazane w  

§ 8 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz pkt 2 lit. f  i może być 

tematem oferty zgłoszonej w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych. 

60. 

Prezentacja toruńskich artystów w ogródku 

Towarzystwa Miast Partnerskich – propozycja dla 

artystów i organizacji pozarządowych 

 

Uwzględniono. 

 
 

Propozycja wpisuje się w działania wskazane w  

§ 8 ust. 1 pkt 1 i może być tematem oferty 

zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na 

realizację zadania publicznego. Realizacja 

propozycji wymaga nawiązania współpracy z 

administratorem terenu, tj. Towarzystwem Miast 

Partnerskich. 

61. Miejsce na Bulwarze Filadelfijskim na potańcówki 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane.  
 

Uwaga nie dotyczy konsultowanego dokumentu. 

Nowy projekt zagospodarowania Bulwaru 

Filadelfijskiego przewiduje otwarte miejsca 

służące rekreacji.  

62. 
Pomoc w stworzeniu miejsca „Uczuś”, „Szkoły na 

kołach” dla dzieci – mobilna przestrzeń dla dzieci  

 

Uwzględniono. 

 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  (§ 8 

ust. 1 pkt 6). Temat może być przedmiotem 

oferty konkursowej składanej przez 

organizacje pozarządowe w ramach konkursu 

ofert. Możliwość zgłoszenia projektu w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

pn.: „Wspieranie edukacji i wychowania”. 



  
 

 
 

35 

Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 
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63. 

Stworzenie formalnych możliwości (poprzez zapis  

w ogłoszeniu) finansowanie projektu z różnych 

wydziałów 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane.  

 

Uwaga nie dotyczy programu, a regulaminu 

konkursowego, który od lat umożliwia 

dofinansowanie zadań interdyscyplinarnych. 

Oferta powinna zawierać informację o 

interdyscyplinarności zadania (ważne: ofertę 

należy złożyć tylko w jednym wydziale urzędu). 

64. Zmniejszenie wymaganego wkładu własnego 
Dotyczy innych dokumentów. 

Do dalszej analizy. 

Propozycja nie dotyczy treści programu, a 
szczegółowego regulaminu otwartego konkursu 
ofert. Poziom wymaganego wkładu własnego 
jest zróżnicowany w poszczególnych konkursach 

ofert uwzględniając typy działalności mające 
większe możliwości pozyskiwania środków ze 
źródeł innych niż publiczne. Do dalszej analizy 
przy tworzeniu regulaminów konkursowych na 
2018 rok. 

65. 
Przeznaczenie puli biletów na imprezy kulturalne dla 

seniorów, wolontariuszy, świetlice środowiskowe itp. 

Dotyczy innych dokumentów. 
Częściowo realizowane.  

Propozycja nie dotyczy programu.  
Od 1 stycznia 2017 r. realizowany jest program 
„Programu Rodzina Razem - Toruń dla Pokoleń", 
który przewiduje ulgi w ramach Karty Dużej 
Rodziny oraz Karty Seniora. Działalność świetlic 
środowiskowych i socjoterapeutycznych 
corocznie jest dofinansowywana z budżetu 
gminy. 
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KULTURA 

66. 
Wprowadzenie możliwości zakupu sprzętu w ramach 

dotacji 

Dotyczy innych dokumentów. 
Realizowane. 

 

Uwaga dotyczy regulaminu otwartych konkursów 
ofert i została uwzględniona z wyłączeniem 
środków trwałych.  
Ponadto Toruńska Agenda Kulturalna realizuje 
program pn. „Mikrowsparcie”, który jest 
konkursowym systemem wsparcia rzeczowego 
dla organizatorów wydarzeń kulturalnych.  
Osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz 
organizacje pozarządowe przygotowujące 
wydarzenia kulturalne na terenie Torunia mogą 
ubiegać się o pomoc przy zakupie przedmiotów 
i usług niezbędnych do realizacji swoich 
inicjatyw. Szczegółowe informacje:  
https://www.tak.torun.pl/mikrowsparcie/progra
m 

67. 
Portal internetowy z informacjami o kulturze, sporcie  

– wszystkie imprezy pod patronatem Miasta 

 
Realizowane. 

 

Portal informacyjny już istnieje – Kalendarz 

imprez na portalu: www.torun.pl , 

www.orbitorun.pl, miesięcznik IKAR. Ponadto 

dofinansowane jest działanie portalu Kulturalny 

Toruń. 

68. 

Poszerzenie współpracy Miasta Toruń z Książnicą 

Kopernikańską w zakresie udostępniania i zakupu 

zbiorów  – książek dla osób z dysfunkcjami (książki 

mówione, filmy z audiodeskrypcją, wystawy CSW  

i Muzeum Okręgowego w Toruniu) 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Realizowane w ramach wsparcia działalności 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy 

Kopernikańskiej. 

http://www.orbitorun.pl/
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KULTURA 

69. 
Organizacja imprez dla mieszkańców różnych osiedli  

– festyny osiedlowe, teatrzyki, koncerty 

 

Uwzględniono. 

 

Zadanie wpisuje się w projekt programu (§ 6 ust. 

1 pkt 4 oraz § 8).  Propozycje można również 

zgłaszać  w ramach Budżetu Partycypacyjnego.  

70. 
Stworzenie stałego miejsca prezentacji plenerowych  

– Grębocin, Bielawy, Podgórz, Rubinkowo 

 
Nie dotyczy programu. 

Odrzucono.  
 

Uwaga nie dotyczy dokumentu. Propozycje 

można  zgłaszać w ramach Budżetu 

Partycypacyjnego.  

71. 
„Mobilna kultura” – objazdowy teatr, film, galeria – 

dotarcie z kulturą do małych, odległych osiedli 

 

Uwzględniono. 

 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  (§ 8  

ust. 1 pkt 6). Temat może być przedmiotem 

oferty konkursowej składanej przez 

organizacje pozarządowe w ramach konkursu 

ofert. Możliwość zgłoszenia projektu w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

pn.: „Wspieranie edukacji i wychowania”. 
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RODZINA, POLITYKA SPOŁECZNA, INTEGRACJA, AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 

72. Edukacja dot. ekonomii budżetu domowego 

 
Uwzględniono. 
Realizowane. 

 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt. 20  

i 21). Temat może być przedmiotem oferty 

konkursowej składanej przez organizacje 

pozarządowe w ramach otwartych konkursów 

ofert. Zadanie realizowane jest od dwóch lat  

przez Bank Żywności w ramach działań 

towarzyszących prowadzonych dla 

beneficjentów zakwalifikowanych do pomocy 

żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ponadto 

edukacja  w tym zakresie prowadzona jest przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu w 

ramach pracy socjalnej.   

73. Warsztaty kulinarne i niemarnowania żywności 
 

Uwzględniono. 
 

Zadanie wpisuje się w program. W zależności od  

zdiagnozowanego problemu, celu zadania i grupy 

odbiorców projektu temat może być 

przedmiotem oferty konkursowej składanej 

przez organizacje pozarządowe w ramach 

otwartych konkursu ofert w ramach obszarów 

wskazanych w § 8 ust. 1 pkt. 1, 3, 6, 12. 
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74. Zajęcia z profilaktyki przeciwalkoholowej 

 
Uwzględniono. 
Realizowane.  

 

 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt 4). 

 

75. 
Sfinansowanie kosztów dojazdu na szkolenia, warsztaty  

dla podopiecznych MONAR-u itp. 

 
Uwzględniono. 

 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt 4). 

Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach 

można uzyskać wsparcie z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Toruniu.    

76. 

Wsparcie i aktywizacja osób opuszczających zakłady 

odosobnienia (zakłady karne itp.) w formie otwartej  

(nie w ośrodku), ewentualnie punkt konsultacyjno-

doradczy 

 
Uwzględniono. 
Realizowane.  

 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1  

pkt 21). Zadanie statutowe MOPR  realizowane w  

ramach pracy socjalnej oraz przez Powiatowy 

Urząd Pracy dla Miasta Torunia.  

77. Zintensyfikowanie współpracy Rad Okręgów z NGO 
 

Uwzględniono. 
 

Zadanie wpisuje się w program (§ 3 ust. 4). 

78. Integracja sąsiedzka – reaktywacja „podwórek” 
 

Uwzględniono. 
 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt 12 i 

15). 

79. 

Integracja przedsiębiorców, promocja np. związku 

Torunia z „Darem Pomorza” – torunianie inicjatorami 

zbiórki na jego zakup 

 
Uwzględniono. 

 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt 2 

lit. f, pkt 15). 



  
 

 
 

40 

Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

RODZINA, POLITYKA SPOŁECZNA, INTEGRACJA, AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 

80. 
Warsztaty dla osób z DDA i DDD, wsparcie, poprawa 

funkcjonowania we własnych rodzinach 

 
Uwzględniono. 
Realizowane. 

 

 

Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt 4). 

 

81. 

Informowanie mieszkańców, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, o imprezach miejskich, które mogą 

zakłócać spokój 

 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Propozycja nie dotyczy programu.  

Mieszkańcy każdorazowo informowani są (m.in. 

poprzez portal torun.pl, plakaty, citylighty, we 

współpracy z mediami) o planowanych 

wydarzeniach, których organizatorem jest 

miasto. W wydawanych przez Prezydenta Miasta 

Torunia zezwoleniach na organizację imprezy 

masowej  każdorazowo jej organizator jest 

zobowiązany do przestrzegania dopuszczanego 

hałasu w środowisku. 

82. Realizacja projektu pn.: „Uczuś” – szkoła na kołach Uwzględniono. 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  

(§ 8 ust. 1 pkt 6). Temat może być przedmiotem 

oferty konkursowej składanej przez 

organizacje pozarządowe w ramach konkursu 

ofert. Możliwość zgłoszenia projektu w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadania 

pn.: „Wspieranie edukacji i wychowania”. 
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83. 

„Toruń dla Rodziny” – należy skorzystać z wzorców z 

innych miast np. Częstochowy, funkcjonowanie 

platformy wymiany usług i zasobów (spotkania 

cykliczne) 

Uwzględniono. 

Realizowane. 

Wiele projektów zleconych w trybie otwartych 

konkursów ofert wpisuje się w proponowany 

zakres. W Toruniu realizowany jest program 

„Rodzina Razem-Toruń dla Pokoleń”, w ramach 

którego funkcjonuje np. Bank Czasu (wymiana 

usług i zasobów pomiędzy uczestnikami 

projektu).  

84. 

Modyfikacja informacji na orbitorun.pl i torun.pl w 

zakresie dofinansowania działań – dostęp do informacji 

z czego można skorzystać 

Uwzględniono. 

 

Propozycja wpisuje się w projekt programu  

(§ 7 ust. 10). W 2018 r. planowana jest 

całościowa modernizacja miejskiego portalu dla 

organizacji pozarządowych orbiToruń.  

85. Stworzenie Centrum FAS Uwzględniono. 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  

(§ 8 ust. 1 pkt 3 i 4). Temat może być 

przedmiotem oferty konkursowej składanej 

przez organizacje pozarządowe w ramach 

otwartych konkursów ofert.  

86. „Bank Czasu” – usługi dla seniorów 
Uwzględniono. 

Realizowane. 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  

(§ 8 ust. 1 pkt 12) i jest realizowane. Temat 

może być przedmiotem oferty konkursowej 

składanej przez organizacje pozarządowe w 

ramach otwartych konkursów ofert na 2018 r.  
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87. Praca wolontariacka na rzecz seniorów 
Uwzględniono. 

Realizowane. 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  

(§ 8 ust. 1 pkt 12) i jest realizowane. Temat 

może być przedmiotem oferty konkursowej 

składanej przez organizacje pozarządowe w 

ramach otwartych konkursów ofert na 2018 r. 

88. 
Współpraca MOPR i instytucji działających w zakresie 

polityki społecznej i rodziny z NGO – zintensyfikowanie 

 
Uwzględniono. 

Realizowane. 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  

(§7 pkt 12 oraz § 8 ust. 1 pkt 21) i jest 

realizowane. Intensyfikacja współpracy opiera się 

na coraz większej liczbie zadań zlecanych 

organizacjom pozarządowym w ramach 

konkursów, w tym również współfinansowanych 

ze środków UE. 

89. Asystent osoby niepełnosprawnej 
Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 
 

Od 1 lipca 2017 r. MOPR realizuje projekt 

„Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych w GMT” ze środków RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym 

przewidziane jest m.in. objęcie usługami 

asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w 

stopniu umiarkowanym i znacznym (projekt 

realizowany będzie do 30.06.2020 r.). 
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90. 
Oferta integracyjna dla osób z różnymi dysfunkcjami  

(np. dla osób niewidomych, na wózkach) 

Uwzględniono. 

Realizowane. 

Zadanie wpisuje się w projekt programu  

(§ 8 ust. 1 pkt 5) i jest realizowane. Temat może 

być przedmiotem oferty konkursowej 

składanej przez organizacje pozarządowe w 

ramach otwartych konkursów ofert na 2018 r. 
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91. 

Przystosowanie obiektów pod kątem każdej 

niepełnosprawności (w tym także udźwiękowienie 

instytucji) 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane. 

Nowo budowane obiekty oraz obiekty 

remontowane są przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

92. 
Wdrożenie asystenta osoby 

niepełnosprawnej/niewidomej 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane. 

Od 1 lipca 2017 r. MOPR realizuje projekt „Rozwój 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych w GMT” ze środków RPO 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym 

przewidziane jest m.in. objęcie usługami 

asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w 

stopniu umiarkowanym i znacznym (projekt 

realizowany będzie do 30.06.2020 r.). 

93. 

Większe dofinansowanie dla osób z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności (środki PFRON 

przekazywane przez MOPR) 

 
Nie dotyczy programu. 

Odrzucono.  
 

Propozycja nie dotyczy programu, a rozwiązań 

systemowych i wykracza poza kompetencje 

samorządu. Warunki dofinansowania wynikają z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

94. Wspieranie mieszkalnictwa treningowego i chronionego 

 
Nie dotyczy programu. 
Częściowo realizowane.  

 

Aktualnie MOPR prowadzi 3 mieszkania 

chronione dla osób opuszczających rodzinną i 

instytucjonalną pieczę zastępczą. Realizacja 

zadania wynika z ustawy o pomocy społecznej i 

ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.  

Do dalszej analizy pod względem możliwości 

finansowych.   



  
 

 
 

45 

Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 
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95. 
Rozwój zatrudnienia wspomaganego osób 

niepełnosprawnych 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane.  

 

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy dla Miasta Torunia, który proponuje wiele 

form pomocy dla osób niepełnosprawnych 

(zarejestrowanych w PUP zarówno  jako osoby 

bezrobotne i osoby poszukujące pracy).  

Szczegółowe informacje: 

http://muptorun.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-

i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych 

Ponadto w ramach projektów MOPR, 

dofinansowanych ze środków UE, osoby 

niepełnosprawne mogą skorzystać z oferty zajęć 

wspierających proces aktywizacji  

społeczno-zawodowej: poradnictwa prawnego, 

wsparcia indywidualnego i grupowego, spotkań 

edukacyjnych itp. 

96. 
Pomoc w zamianie mieszkań dla osób, które mają w 

rodzinie osobę niepełnosprawną 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane.  

 

Zgodnie z obowiązującą procedurą wnioski o 

zamianę gminnego lokalu należy złożyć do ZGM  

w Toruniu do końca czerwca każdego roku. 

Szczegółowe informacje: 

https://www.zgm.torun.pl/wnioski-o-wynajecie-

mieszkania/ 

http://muptorun.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych
http://muptorun.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/dla-niepelnosprawnych
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

OCHRONA ZDROWIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

97. 
Rozwiązanie problemu dojazdu do placówek służby 

zdrowia (np. do Citomedu z Grębocina bez przesiadek) 

Nie dotyczy programu. 
Odrzucono.  

 

Z połączenia bezpośredniego na trasie Bielawy – 

Citomed korzysta bardzo mało pasażerów  

(ok. 10 os. dziennie). Zwiększenie liczby kursów w 

tym przypadku nie ma uzasadnienia. Możliwy jest 

dojazd z przesiadką. Wprowadzone zostały bilety 

czasowe, które nie powodują podnoszenia 

kosztów przejazdu z przesiadką.  

98. 

Zamieszczenie w telewizji lokalnej programów 

edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy i ochrony 

zdrowia (np. jak zachować się w sytuacji omdlenia 

kobiety ciężarnej, trafienie do szkół z edukacją pod 

kątem ochrony zdrowia) 

Uwzględniono. 

 

Zadanie wpisuje się w projekt programu (§ 8 ust. 

1 pkt 3). Edukacja w tym zakresie może być 

przedmiotem oferty konkursowej składanej 

przez organizacje pozarządowe w ramach 

otwartych konkursów ofert. 
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

OCHRONA ZDROWIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

99. 

Stworzenie informatycznej platformy lub bazy 

komunikacji pomiędzy osobami potrzebującymi 

pomocy i osobami oferującymi pomoc, np. w ramach 

wolontariatu 

 

Uwzględniono. 

Częściowo realizowane  

 

Platforma może okazać się bardzo dobrym 

narzędziem do rozwoju usług opiekuńczych, 

jednak istnieje duże zagrożenie wykorzystania 

tego narzędzia w niewłaściwych celach. W 

ramach funkcjonowania Toruńskiego Centrum 

Aktywności Lokalnej 2. Piętro zaplanowano 

prowadzenie Toruńskiej Bazy Wolontariuszy. 

Aktualnie komunikacja w tym zakresie 

prowadzona  jest z wykorzystaniem portali 

społecznościowych 

(https://www.facebook.com/groups/wolontariatt

orun/). 

100. 
Wyodrębnienie w budżecie zadania pn. profilaktyka 

przeciwnowotworowa 

Odrzucono. 

Realizowane. 

 

Propozycja zbyt szczegółowa, zadanie wpisuje się 

w działania wskazane w § 8 ust. 1 pkt 3 i może być 

tematem oferty zgłoszonej w otwartym konkursie 

ofert (również ogłoszonym na podstawie ustawy 

o zdrowiu publicznym). 

101. Większe wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych 
Uwzględniono. 

 

Propozycja wpisuje się w działania wskazane w  
§ 8 ust. 1 pkt 5 i może być tematem oferty 
zgłoszonej w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Zadanie realizowane również 
przez MOPR.  
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Lp. Propozycja / uwaga Sposób wykorzystania Uzasadnienie 

OCHRONA ZDROWIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

102. 
Bardziej proporcjonalny podział środków w konkursach 

dotacyjnych 

 
Nie dotyczy programu. 

Odrzucone. 
 

Propozycja nie dotyczy treści programu, a 

regulaminów konkursowych. Niezrozumiała 

intencja wnioskodawcy. Uwaga nie ma 

uzasadnienia szczególnie biorąc pod uwagę 

różnorodność i zakres zadań publicznych 

zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert. 

103. 
Wydzielenie „pokoju ciszy” dla dzieci, np. w szkołach 

podstawowych 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane. 

W szkołach funkcjonują biblioteki i czytelnie, w 

których uczniowie mogą pracować w „ciszy”. 

104. 
Zwiększenie liczby autobusów i tramwajów 

niskopodłogowych 

Nie dotyczy programu. 
Realizowane. 

W ramach realizacji programów i projektów z 

dofinansowaniem UE planowany jest zakup 

nowych autobusów hybrydowych i elektrycznych 

w liczbie 70 szt., oraz 5 tramwajów 

niskopodłogowych w ramach budowy linii do os. 

Jar. Tym samym w roku 2022 tabor autobusowy 

będzie w 100% niskopodłogowy. 

105. Dyżury dentysty w dni świąteczne 
Nie dotyczy programu. 

Odrzucono. 

Zadanie NFZ, który jest organizatorem i 

płatnikiem świadczeń zdrowotnych. 

106. 
Nagłaśnianie przypadków zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych (promocja) 

Nie dotyczy programu. 
Odrzucono. 

Uwaga nie dotyczy programu, a zadań 

Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. 

107. 
Wycofanie propozycji Ministra Zdrowia w sprawie 

wprowadzenia opłat w ramach NFZ 
Nie dotyczy programu. 

Odrzucono.  

Uwaga nie dotyczy projektu dokumentu.  

Niedoprecyzowane oczekiwanie wykraczające 

poza kompetencje samorządu.  
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Tematy zgłoszone w ramach ostatniego etapu konsultacji społecznych 

 

108. Dotyczy: 
Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne 
Proponowane brzmienie: 
§ 8a. Wszystkie proponowane priorytetowe 
zadania publiczne Gminy muszą znaleźć 
odzwierciedlenie w regulaminach poszczególnych 
konkursów otwartych wskazanych w § 6. 2 
niniejszego programu. 
Uzasadnienie:  
Proponujemy dodanie paragrafu 8a w niniejszym 
brzmieniu, aby wyegzekwować w poszczególnych 
wydziałach Urzędu Miasta Torunia takie 
przygotowanie konkursów, aby wszystkie zadania 
priorytetowe znalazły się w ogłoszeniach 
konkursowych. 
W konkursach ogłoszonych w roku 2016 (na 
realizację zadań w roku 2017: 
http://orbitorun.pl/upload/file/ngo_2017_ogl_gl_
roczne.pdf ) nie było np.: możliwości podjęcia 
działań na rzecz  rodziny wskazanych w § 8.1.17 
(aktualnego projektu programu współpracy). Aby 
uniknąć analogicznej sytuacji w roku kolejnym, 
gdzie organizacje działające na rzecz rodzin, które 
nie są klientami MOPR, nie są wielodzietne, nie 
borykają się z uzależnieniem czy lub nie są 
zagrożone patologiami ale równocześnie 
napotykają różne wyzwania opiekuńcze (rozwód, 
rozstanie, konflikty w domu potencjalnie 
skutkujące przemocą, alienacja rodzicielska, itp.) , 

 Odrzucono. 

 

Określony w § 8 katalog  wyznacza 
najważniejsze zadania planowane do 
realizacji w 2018 r., a ich realizacja może 
być prowadzona w różnych trybach – nie 
tylko w ramach otwartego konkursu 
ofert. Działania mogą być prowadzone 
również na podstawie umowy 
wieloletniej zawartej przed 2018 r.  
Katalog zadań określonych w § 8 nie jest 
katalogiem zamkniętym. Zadanie 
wskazane w § 8 ust. 1 pkt 17 zostało 
zlecone do realizacji organizacji 
pozarządowej w ramach otwartego 
konkursu ofert nr 2, zadanie 2.3. pn. 
„Działania na rzecz osób i rodzin 
wielodzietnych posiadających na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci.”. 
Realizacja projektu pn. „Rodzina w 
Centrum” umożliwia NGO podjęcie 
działań na rzecz rodzin z Torunia. 
Publikowane zapytania ofertowe lub 
przetargi dają pierwszeństwo 
organizacjom pozarządowym (klauzula 
społeczna, preferencje) w ubieganiu się o 
zlecenie usługi.   
 

http://orbitorun.pl/upload/file/ngo_2017_ogl_gl_roczne.pdf
http://orbitorun.pl/upload/file/ngo_2017_ogl_gl_roczne.pdf
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dodanie postulowanego punktu wydaje się 
uzasadnione. 
Fakt realizowania przez MOPR projektu 
partnerskiego „Rodzina w Centrum” nie może 
uniemożliwiać NGO podjęcia działań na rzecz 
rodzin z Torunia. 

109. Dotyczy: 
Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, § 18 ust. 10 
Aktualne brzmienie: 
„10. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji 
konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, 
składają oświadczenia o bezstronności. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
programu.”. 
Proponowane brzmienie: 
„10. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji 
konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, 
składają oświadczenia o bezstronności  i poufności. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
programu.”. 
Uzasadnienie: 
Deklaracja o poufności jest niezbędna w związku z 
sytuacją, w której członkini komisji konkursowej 
dzwoniła do naszej organizacji z informacją, że 
będzie oceniać nasz wniosek.  
Takie kontakty pozaformalne mogą rodzic pole do 
nadużyć, a może nawet do korupcji.  
Dla zachowania pełnej transparentności 
postulujemy dodanie zapisu i modyfikację 
załącznika nr 2 do programu. 

Uwzględniono. Zgodnie z § 18 ust. 14 projektu programu 
prace komisji konkursowych odbywają się 
na posiedzeniach zamkniętych. 
Członkowie komisji konkursowych na 
pierwszym posiedzeniu zostają zapoznani 
z zasadami pracy komisji, w tym również 
o konieczności zachowania poufności, 
zwłaszcza na etapie oceny ofert.  
Ustalono z wnioskodawcą, że wskazana 
sytuacja dotyczyła przedstawiciela NGO.  
Uwaga zostanie uwzględniona we wzorze 
oświadczenia, który będzie stanowić 
załącznik do regulaminów konkursowych 
(patrz uwaga nr 126). 
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110. Dotyczy: 
Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, § 18 ust. 19 
Aktualne brzmienie: 
„19. Przy ocenie ofert komisje konkursowe biorą 
pod uwagę kryteria określone w szczegółowych 
ogłoszeniach konkursowych.”. 
Proponowane brzmienie: 
„19. Przy ocenie ofert komisje konkursowe biorą 
pod uwagę kryteria określone w szczegółowych 
ogłoszeniach konkursowych. Kryteria konkursowe 
powinny być ujęte w ogłoszeniu w sposób 
precyzyjny, nie budzący wątpliwości lub nie dający 
możliwości ich swobodnej interpretacji przez 
członków komisji.”. 
Uzasadnienie: 
W roku 2016, w konkursie nr 2 (1. Profilaktyka 
uzależnień i przeciwdziałanie patologiom 
społecznym 2. Działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych 3. Działania na rzecz osób i 
rodzin wielodzietnych posiadających na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci.) nie zostało 
precyzyjnie określone, że odnośnie zadania 1, 
działania planowane w projekcie dotyczące 
przeciwdziałania patologiom społecznym muszą 
być odpowiedzią na problem uzależnień.  
Oferta naszej organizacji została odrzucona 
właśnie z tego powodu. Ocena została dokonana w 
oparciu o kryteria nieznane oferentowi na etapie 
formułowania wniosku. 
 

Dotyczy innych dokumentów. 
Uwzględniono.   

Uwaga zostanie uwzględniona w 
regulaminie konkursowym.  
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Postulujemy w regulaminie konkursu oddzielenie 
profilaktyki uzależnień od przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Powszechnie wiadomo, 
że patologie społeczne nie mają swojego źródła 
jedynie w uzależnieniach. 

111. Dotyczy: 
Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, § 18 ust. 20 
Aktualne brzmienie: 
„20. Komisje konkursowe dokonują oceny 
punktowej ofert we wskazanej skali punktów 
przyznawanych w poszczególnych kryteriach 
określonych w szczegółowych ogłoszeniach 
konkursowych.”. 
Proponowane brzmienie: 
„20. Komisje konkursowe dokonują oceny 
punktowej ofert, we wskazanej skali punktów 
przyznawanych w poszczególnych kryteriach 
określonych w szczegółowych ogłoszeniach 
konkursowych wraz z uzasadnieniem przyznanej 
wartości punktowej, w szczególności w sytuacji 
nieprzyznania wartości maksymalnej.”. 
Uzasadnienie: 
Sama informacja o przyznanych punktach to za 
mało. Aby organizacje mogły otrzymywać rzetelną 
informację zwrotną na temat przygotowanych 
wniosków projektowych konieczne jest, aby 
oceniający uzasadniali przyznane wartości 
punktowe, zwłaszcza jeśli przyznają wartość niższą 
niż maksymalna. Pozwoli to NGO w latach 
kolejnych pisać lepsze wnioski aplikacyjne. 

Dotyczy innych dokumentów. 
Będzie dodatkowo analizowane. 

 
 

Zgłoszona propozycja dotyczy 
regulaminów otwartych konkursów ofert. 
Ocena ofert jest dokonywana na 
podstawie karty oceny, której wzór został 
opracowany w procedurze 
partycypacyjnej, we współpracy z 
przedstawicielami środowiska 
pozarządowego. Ostatecznej oceny ofert 
komisja konkursowa dokonuje na 
podstawie wyliczenia średniej 
arytmetycznej z sumy punktów 
przyznanych przez poszczególnych jej 
członków (§ 18 ust. 22). 
Zgodnie z treścią  ogłoszeń (Rozdział VI 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy 
dokonywaniu wyboru ofert) oferenci 
każdorazowo otrzymują pisemne 
powiadomienie o wyniku postępowania 
konkursowego (wraz z uzasadnieniem – w 
przypadku oceny negatywnej). Oferenci 
mają również możliwość wglądu do kart 
oceny. Do dalszej analizy na etapie 
opracowywania regulaminów 
konkursowych na realizację zadań w  
2018 r.  
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Ma to ogromne znaczenie również w sytuacji  
przyznania mniejszego niż wnioskowane 
dofinansowania (powszechna praktyka). Każda 
zakwestionowana pozycja (lub jej wysokość) w 
budżecie powinna być uzasadniona. 
Uzasadnienie ogólnej oceny oferty (§ 18 ust. 15 
pkt 3) nie jest tożsame z uzasadnieniem przyznania 
wartości punktowych poszczególnym elementom 
wniosku. 

112. Dotyczy 
Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne, 
§ 8 ust. 1 
Aktualne brzmienie: 
pkt 1 lit b 
„b) realizację inicjatyw mających na celu edukację 
artystyczną dzieci i młodzieży, prowadzących do 
czynnego uczestnictwa w kulturze;”; 
pkt 4 lit e 
„e) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży 
połączonego z realizacją programu 
profilaktycznego;”; 
pkt 6 lit a, b 
„a) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży 
połączoną z działalnością edukacyjną i 
wychowawczą (z wyłączeniem sportu i rekreacji);”; 
„b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i 
młodzieży oraz popularyzację poszczególnych 
dziedzin wiedzy w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych;”; 
pkt 7 lit b 
„b) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i 
młodzieży;” 

Odrzucono Katalog ujęty w § 8 dotyczy 
priorytetowych zadań z zakresu pożytku 
publicznego planowanych do realizacji w 
2018 r. we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i jest tworzony wg sfer  
zadań publicznych, a nie wg grup 
odbiorców tych zadań. Sfera zadań 
publicznych została określona w art. 4 
ust. 1  ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (zapis 
projektu programu jest spójny z treścią 
ww. ustawy).  
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pkt 8 lit a 
„a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane z 
pomocą programów edukacji ekologicznej, 
konkursów, szkoleń, warsztatów i imprez o 
charakterze masowym celem wskazywania 
sposobów korzystania z zasobów;” 
Proponowane brzmienie: 
pkt 1 lit a 
a) realizację inicjatyw mających na celu edukację 

artystyczną dzieci i młodzieży, prowadzących 
do czynnego uczestnictwa w kulturze; 

b) organizację czasu wolnego dzieci  
i młodzieży połączonego z realizacją programu 
profilaktycznego; 

c) organizację czasu wolnego dzieci  
i młodzieży połączoną z działalnością 
edukacyjną i wychowawczą (z wyłączeniem 
sportu i rekreacji); 

d) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i 
młodzieży oraz popularyzację środowiska 
zapewniających zrównoważony rozwój 
poszczególnych dziedzin wiedzy w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych; 

e) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i 
młodzieży; 

f) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane z 
pomocą programów edukacji ekologicznej, 
konkursów, szkoleń, warsztatów i imprez  
o charakterze masowym celem wskazywania 
sposobów korzystania z zasobów środowiska 



  
 

 
 

55 

zapewniających zrównoważony rozwój; 
Uważamy, że należy wydzielić wszystkie działania 
wobec dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat w 
osobnym punkcie i zrobić całkowicie odrębną. 
 
Uzasadnienie: 
Dzieci i młodzież w Toruniu to grupa ponad 44 000 
osób na 184 718 mieszkańców (źródło danych: 
ewidencja ludności UMT, dane z 30 czerwca 
2017r.), czyli blisko 1/4 wszystkich mieszkających 
w naszym mieście. 
Pracujemy wśród dzieci i młodzieży od 6 lat w 
Toruniu i obserwujemy niewystarczającą ofertę 
wydarzeń, a zwłaszcza miejsc dla tej grupy na 
spędzanie wolnego czasu, a co za tym idzie 
rozwijanie zainteresowań i pogłębianie w 
kategorię projektów skierowanych dla tej grupy. 
Emeryci będący mniej liczną grupą są ujęci  
w pkt 12. 
Osoby niepełnosprawne są ujęte w odrębnym 
punkcie 5. 
I z całym szacunkiem dla tych grup, ale są mniej w 
perspektywie czasu rozwojową grupą dla Torunia. 
Stworzył bym zatem porządkując i działania dla 
tych 3 grup osobne kategorie działań 
skierowanych konkretnie do nich. 
Proponuję więc w 1 punkcie Priorytetowe zadania 
publiczne umiesić zadania realizowane dla dzieci i 
młodzieży w Toruniu. 
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113. Dotyczy: 
Rozdział VIII Sposób realizacji programu, § 11 
Proponowane brzmienie: 
„7. Utworzenie i funkcjonowanie Toruńskiego 
Centrum Wolontariatu.”. 
Uzasadnienie:  
Stale brakuje w naszym mieście jednego 
wspólnego miejsca, gdzie wolontariusze mogliby 
skuteczniej oddawać swój czas organizacjom. 
Jedno miejsce, ogólnie dostępne. Najlepiej 
prowadzone przy współpracy miasto i jakiś NGO. 1 
to ono mogłoby organizować, wtedy i forum NGO, 
i wszelkie warsztaty, szkolenia dla wolontariuszy. 
Działania większości NGO opierają się o pracę z 
wolontariuszami. Brakuje nam w dokumencie 
większej uwagi poświęconej tej grupie. 
Jeśli funkcjonowałoby Centrum Wolontariatu to 
ono mogłoby przejąć w swojej działalności 
statutowej rozwój, promocję, nabór 
wolontariuszy. 

Uwzględniono. W ramach funkcjonowania Toruńskiego 
Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro  
(§ 6 ust. 8) zaplanowano prowadzenie 
Toruńskiej Bazy Wolontariuszy. 
 

114. Dotyczy: 
Rozdział VIII Sposób realizacji programu, § 11. 
Rozdział IX Wysokość środków planowanych na 
realizację programu, § 13. 1 
Proponowane brzmienie: 
§ 13. 1 a) odpowiednio 
§ 11. 1c) odpowiednio 
Wprowadzenie Funduszu Start NGO – 5 tys. zł. 
Dotacja dla każdej nowo powstałej organizacji 
pozarządowej w Toruniu wraz z opisem 
brzegowych warunków wsparcia. 
 

Odrzucono. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie z budżetu 
gminy dotowana jest realizacja zadań 
publicznych, a nie bieżąca działalność 
organizacji pozarządowych.  
Gmina od wielu lat wspiera organizacje 
pozarządowe również pozafinansowo 
(szczegółowe informacje można znaleźć  
w sprawozdaniach z realizacji programów 
współpracy Gminy Miasta Toruń z 
organizacjami pozarządowymi 
publikowanych w serwisie 
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Uzasadnienie:  
GMT powinna aktywnie wspierać nowo powstałe 
NGO, swoisty kapitał zalążkowy byłby zachęta do 
profesjonalizacji usług a z drugiej strony wiązałby 
się z pewną odpowiedzialnością za powierzone 
publiczne pieniądze. 
 

www.orbitorun.pl).  
W ramach funkcjonowania inkubatora 
NGO, tj. Toruńskiego Centrum 
Aktywności Lokalnej 2. Piętro (§ 6 ust. 8) 
planowane jest wsparcie przede 
wszystkich młodych organizacji, 
nieposiadających własnej bazy lokalowej 
(m.in. udostępnienie pomieszczeń do 
realizacji działalności statutowej, oferta 
szkoleniowa, poradnictwo i konsultacje).  

115. Dotyczy: 
Propozycja nowego załącznika  
Aktualne brzmienie: 
brak 
Proponowane brzmienie: 
1. Zadania określone przez GMT do realizacji 

przez NGO tj: 
Uzasadnienie:  
Ponieważ zadania priorytetowe są bardzo ogóle i 
szerokie proponuję  wpisanie do katalogu działań 
w roku 2018 – realizacja konkretnych zadań 
określonych  przez Gminę Miasta Torunia do 
realizacji przez NGO – zadania jednoroczne. 
Warunek: wskazanie tych działań przez gminę 
Miasta Torunia w roku 2017 do realizacji w toku 
2018  wraz z przypisanym budżetem(-ami) – tryb 
konkursowy, realizowany przez poszczególne 
Wydziały (ewentualnie jako załącznik do 
Programu) - budżety do realizacji przez NGO 
wynikałyby z potrzeb i woli zlecania przez GMT 
problemów do rozwiązania. 

Odrzucono.  Sfera zadań publicznych została określona 
w art. 4 ust. 1  ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Katalog ujęty w § 8 dotyczy 
priorytetowych zadań publicznych 
planowanych do realizacji w 2018 r. we 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i jest katalogiem 
otwartym. 
Wprowadzenie proponowanego zapisu 
uniemożliwi realizację projektów 
trudnych do zdefiniowania na dzień 
tworzenia programu.  

http://www.orbitorun.pl/
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116. Dotyczy: 
Propozycja nowego załącznika  
Aktualne brzmienie: 
brak 
Proponowane brzmienie: 
proponuję określenie, wskazanie  istniejących i 
nowych instytucji miejskich, które mają być 
zarządzane (prowadzone) przez NGO (kontrakty 
wieloletnie) 
Uzasadnienie:  
Katalog pozwoli przygotować stosowną, 
profesjonalną  ofertę ze strony NGO oraz wyłonić 
najlepsze oferty w ramach konkursu - budżety do 
realizacji przez NGO wynikałyby z potrzeb i woli 
zlecania przez GMT  problemów do rozwiązania. 

Odrzucono. 
Do dalszej analizy. 

Uwaga nie została uwzględniona w 
tegorocznym projekcie dokumentu. 
Tworzenie planów wieloletnich w 
zakresie zlecania NGO prowadzenia 
działań instytucjonalnych wymaga 
szerszej dyskusji i analiz.  
 

117. Dotyczy: 
Rozdział IX Wysokość środków planowanych na 
realizację programu, § 13. 1 
Aktualne brzmienie: 
§ 13. 1. Na realizację programu w 2018 r. 
przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 8.500.000 zł.  
Proponowane brzmienie: 
§ 13. 1. Na realizację programu w 2018 r. w 
zakresie zadań określonych przez NGO 
finansowane przez GMT przeznacza się kwotę nie 
mniejszą niż 8.500.000 zł. 
Uzasadnienie:  
Jeśli byśmy przyjęli powyższy podział to zapis o 
minimalnej kwocie w programie przeznaczonej na 
dotacje  dotyczyłby właśnie tego zapisu. 
 

Odrzucono.  Sfera zadań publicznych została określona 
w art. 4 ust. 1  ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Katalog priorytetowych zadań 
planowanych do realizacji w danym roku 
określa roczny program współpracy 
gminy z NGO  (§ 8), który przyjmuje Rada 
Miasta Torunia. Proponowany zapis nie 
może zostać uwzględniony pomimo 
tworzenia programu w procesie 
partycypacyjnym, we współpracy z 
przedstawicielami środowiska 
pozarządowego.  
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118. Dotyczy: 
Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne, § 8. 1  
Proponowane brzmienie: 
§ 8 ust. 1 pkt 22 „stworzeniu standardu realizacji 
usług przez NGO” 
Uzasadnienie:  
Proponuję wprowadzeniu zapisu o stworzeniu 
standardu realizacji usług przez NGO wraz z 
progami do osiągnięcia kolejnych statusów  
publicznych)…. 
… lub inne rozwiązania prowadzące do 
profesjonalizacji działalności NGO. NGO w 
przypadku takiego miasta jak Toruń powinny być 
znaczącym rynkiem pracy i zatrudnienia.  
 

Częściowo uwzględniono. 
Do dalszej analizy.  

Zgłoszona propozycja wpisuje się w 
projekt programu (§ 7 pkt 7), który 
uwzględnia podejmowanie działań na 
rzecz wzmocnienia instytucjonalnego 
organizacji pozarządowych. W ramach 
oferty Toruńskiego Centrum Aktywności 
Lokalnej 2. Piętro (§ 6 ust. 8) planujemy 
podejmować działania  edukacyjne 
służące profesjonalizacji lokalnych 
organizacji. 
Od lat trwa dyskusja o jakości 
realizowanych usług przez NGO i 
wprowadzania wskaźników jakościowych 
służących ocenie osiągania celu. Ciągle w 
środowisku pozarządowym istnieje opór 
w tym zakresie. Obowiązujące formularze 
konkursowe uwzględniają opcjonalnie 
możliwość rozliczania zadań przez 
rezultaty. Rada Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia temat ten 
wielokrotnie podejmowała i środowisko 
pozarządowe nie było w stanie 
zaproponować rozwiązania w tym 
zakresie, ponieważ nie jest łatwo określić 
oczekiwane rezultaty projektów, a jeszcze 
trudniej je osiągnąć.  
Deklarujemy, że temat zostanie 
przekazany do szczegółowej analizy we 
współpracy z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia.  
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119. Dotyczy: 
Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne,  
§ 8. 1 pkt 20 
Aktualne brzmienie: 
„20) rewitalizacji realizowane na obszarze 
rewitalizacji, przyczyniające się do niwelowania 
zdiagnozowanych problemów, głównie 
społecznych zgodnie z zapisami Programu 
Rewitalizacji Torunia do roku 2023;” 
Proponowane brzmienie: 
proponuje dopisać „i innych programach i/lub 
wskazaniach dotyczących rewitalizacji” 
Uzasadnienie:  
Problemy społeczne związane z rewitalizacją 
występują także w bardzo znaczący sposób także 
poza obszarem wyznaczonym jako obszar 
rewitalizacji, inne programy to np. RKSL lub 
wskazania Komisji Rewitalizacji. 
 

Odrzucono. Działania rewitalizacyjne z zasady dotyczą 
tylko i wyłącznie obszaru rewitalizacji, 
zatem nie powinny być prowadzone na 
obszarze, który nie został włączony w 
obszar rewitalizacji (zgodnie z zapisami 
Uchwały nr 513/16 RMT z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
na terenie miasta Torunia). Wyjątek 
stanowią działania, które mogą być 
realizowane poza obszarem rewitalizacji, 
jednakże muszą przyczynić się do 
poprawy stanu obszaru rewitalizacji (w 
przypadku działań miękkich powinny być 
skierowane do mieszkańców obszaru 
rewitalizacji). 
Jednocześnie działania prowadzone na 
innych obszarach miasta dotyczące 
wsparcia społecznego ich mieszkańców 
mogą być prowadzone w ramach innych 
działań zgodnie z obowiązującymi 
programami i nie muszą stanowić 
elementu procesu rewitalizacji.  

120. Dotyczy: 
Karta oceny ofert - punktacja 
Proponowane brzmienie: 
Wprowadzenie szczegółowych definicji wskaźnika 
– tj. metodologii przyznawania punktów 
Uzasadnienie:  
Ocena będzie bardziej transparentna i  wolna od 
nadmiernie subiektywnych ocen. 

Dotyczy innych dokumentów. 
Do dalszej analizy. 

Zgłoszona propozycja dotyczy 
regulaminów otwartych konkursów ofert. 
Ocena ofert dokonywana jest na 
podstawie karty oceny, której wzór został 
opracowany w procedurze 
partycypacyjnej, we współpracy z 
przedstawicielami środowiska 
pozarządowego. Ostatecznej oceny ofert 
komisja konkursowa dokonuje na 
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podstawie wyliczenia średniej 
arytmetycznej z sumy punktów 
przyznanych przez poszczególnych jej 
członków (§ 18 ust. 22). 
Zgodnie z treścią  ogłoszeń (Rozdział VI 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy 
dokonywaniu wyboru ofert) oferenci 
każdorazowo otrzymują pisemne 
powiadomienie o wyniku postępowania 
konkursowego (wraz z uzasadnieniem – w 
przypadku oceny negatywnej). Oferenci 
mają również możliwość wglądu do kart 
oceny. Do dalszej analizy na etapie 
opracowywania regulaminów 
konkursowych na realizację zadań w  
2018 r. 

121. Dotyczy: 
Rozdział VI Priorytetowe zadania publiczne, 
§ 8 ust. 1 
Aktualne brzmienie: 
„§ 8. 1. W ramach zadań publicznych Gminy 
realizowanych w 2018 roku przy współudziale 
organizacji pozarządowych preferowane będą 
zadania z zakresu:” 
Proponowane brzmienie: 
Proponujemy ujednolić brzmienie podpunktów 
tak, aby były zgodne ze zdaniem wprowadzającym, 
tj "...preferowane będą zadania:". 
Uzasadnienie: 
Obecnie podpunkty rozpoczynają się od słów typu 
"działania", "działalność", co jest stylistycznie 
niefortunne i utrudnia zrozumienie tekstu. 

Uwzględniono. Dokonano modyfikacji zapisu § 8. 
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122. Dotyczy: 
Rozdział V Formy współpracy, § 6 ust. 8 
Aktualne brzmienie: 
„Gmina będzie rozwijać ofertę Toruńskiego 
Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, którego 
misją jest wspieranie aktywności mieszkańców 
Torunia zrzeszonych w organizacjach 
pozarządowych, realizujących zadania własne 
gminy.”. 
Proponowane brzmienie: 
Przeformułowanie punktu tak, aby stał się 
zrozumiały - w obecnym zapisie nie jest jasne czym 
jest „Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. 
Piętro", dlaczego pojawia się informacja o misji 
Centrum, jak również jaki jest związek z par. 6, 
który dotyczy finansowych form współpracy. 
Proponuję również, aby wskazać stan docelowy 
działań planowanych w ramach Programu w 2018 
roku. 
Uzasadnienie: 
Obecnie punkt odbiega charakterem i formą 
zapisu od pozostałych punktów w tym paragrafie. 

Uwzględniono. Dokonano modyfikacji zapisu § 6 ust. 8. 

123. Dotyczy: 
Rozdział V Formy współpracy, § 6 ust. 7 
Aktualne brzmienie: 
„7. Gmina stworzy możliwości dla zwiększenia 
ilości zadań publicznych zlecanych w formie umów 
wieloletnich.”. 
Proponowane brzmienie: 
Przeniesienie punktu do paragrafu dot. 
pozafinansowych form współpracy ze wskazaniem 
konkretnego celu podjęcia ww. działań, np. w 

Odrzucono. Zagadnienie dotyczy finansowych form 
wsparcia organizacji (zlecania i 
finansowania/dofinansowania realizacji 
zadań publicznych na podstawie umów 
wieloletnich). 
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2018 roku zostaną wypracowane zasady zadań 
publicznych w formie umów wieloletnich dla XYX 
konkursów/zadań. 
Uzasadnienie: 
Obecnie punkt odbiega charakterem i formą 
zapisu od pozostałych punktów w tym paragrafie. 

124. Dotyczy: 
Rozdział XI Informacja o sposobie tworzenia 
programu oraz o przebiegu konsultacji 
społecznych 
Proponowane brzmienie: 
Dodanie informacji o wynikach otwartych spotkań 
konsultacyjnych, choćby podsumowania liczy 
uwag, głównych kwestii poruszanych w trakcie 
spotkań itp. 
Uzasadnienie: 
Lektura projektu programu wskazuje, że otwarte 
spotkania konsultacyjne nie miały żadnej wartości 
dla tworzenia Programu - mimo obecności 60 
osób, projekt Programu zawiera zmiany 
porządkowe i stylistyczne wobec zapisów 
programu na 2017 rok. Jeżeli spotkanie miało 
jakąkolwiek efektywność, warto podsumować jego 
wyniki. 

Odrzucono.  Szczegółowy zakres konsultacji 
społecznych, wykaz zgłoszonych uwag do 
projektu dokumentu oraz sposób ich 
wykorzystania są dostępne w raporcie 
każdorazowo publikowanym w miejskim 
serwisie dedykowanym organizacjom 
pozarządowym oraz przekazywanym 
mailowo wszystkim uczestnikom procesu 
konsultacyjnego. Projekt programu 
współpracy GMT z NGO wraz z informacją 
o przeprowadzonych konsultacjach 
corocznie przedstawiany jest również 
podczas Toruńskiego Forum Organizacji 
Pozarządowych.  

125. Dotyczy: 
Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, § 18 pkt 1 
Proponowane brzmienie: 
Brakuje informacji, że to Prezydent przygotowuje  
i publikuje regulaminy konkursowe zgodnie z 
podejściem wskazanym w komentarzach do 

Odrzucono. Kompetencje Prezydenta Miasta w tym 
zakresie reguluje ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Rozdział 2 Prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na podstawie 
zlecenia realizacji zadań publicznych). 
Zgodnie z praktyką legislacyjną nie 
przepisuje się treści ustaw do uchwał 
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projektu Programu przygotowanych przez Urząd 
Miasta Torunia. 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z uzasadnieniem (komentarzem) do 
projektu opracowanie treści regulaminów 
konkursów nie należy do kompetencji Rady Miasta 
Torunia, ale do Prezydenta Miasta - warto wskazać 
informację tego typu w programie, aby uzyskać 
spójność zapisów. 

organów stanowiących jednostki 
samorządu terytorialnego. 
 

126. Dotyczy: 
Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, § 18  
Proponowane brzmienie: 
Usunięcie wzorów oświadczeń stanowiących 
załączniki do Programu. 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z uzasadnieniem (komentarzem) do 
projektu Programu usunięcie z treści programu 
"karty oceny" stosowanej w konkursach nie należy 
do kompetencji Rady Miasta Torunia. 
Konsekwentnie należy usunąć również wzór 
"Oświadczenia kandydata na członka komisji 
konkursowej" i "Oświadczenia członka komisji 
konkursowej". 

Uwzględniono.  Zrezygnowano z załączników do 
programu. Wzory oświadczeń stanowić 
będą odpowiednio załączniki do ogłoszeń 
Prezydenta Miasta o: 
1) naborze kandydatów na członków 

komisji konkursowych, 
2) otwartych konkursach ofert.  
Oświadczenie członka komisji 
konkursowej o bezstronności 
uwzględniać będzie zapis zaproponowany 
w uwadze do projektu programu nr 109. 

127. Dotyczy: 
Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, § 18  
Aktualne brzmienie: 
proponuję dodać nowy ustęp/punkt 
 

Dotyczy innych dokumentów. 
Będzie dodatkowo analizowane. 

 

Zgłoszona propozycja dotyczy 
regulaminów otwartych konkursów ofert. 
Ocena ofert dokonywana jest na 
podstawie karty oceny, której wzór został 
opracowany w procedurze 
partycypacyjnej, we współpracy z 
przedstawicielami środowiska 
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Proponowane brzmienie: 
Wzór Karty oceny ofert obejmuje pole z informacją 
zwrotną Komisji oceny dla Oferenta dotycząca 
uzasadnienia przyznania mniejszej niż maksymalna 
liczby punktów w poszczególnych polach oceny. 
Karta oceny zawiera także podsumowanie oceny 
wskazujące na braki i błędy mające wpływ na 
ocenę i mogące ułatwić sporządzenie 
lepszej jakościowo Oferty w przyszłości. 
Uzasadnienie: 
J.w. 
 

pozarządowego. Ostatecznej oceny ofert 
komisja konkursowa dokonuje na 
podstawie wyliczenia średniej 
arytmetycznej z sumy punktów 
przyznanych przez poszczególnych jej 
członków (§ 18 ust. 22). 
Zgodnie z treścią  ogłoszeń (Rozdział VI 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy 
dokonywaniu wyboru ofert) oferenci 
każdorazowo otrzymują pisemne 
powiadomienie o wyniku postępowania 
konkursowego (wraz z uzasadnieniem – w 
przypadku oceny negatywnej). Oferenci 
mają również możliwość wglądu do kart 
oceny. Do dalszej analizy na etapie 
opracowywania regulaminów 
konkursowych na realizację zadań w  
2018 r. 

128. Dotyczy: 
Rozdział XII Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania ofert w 
otwartych konkursach ofert, § 18 ust. 21 
Aktualne brzmienie: 
Ocena dokonywana jest przy pomocy kart oceny, 
ostemplowanych pieczęcią właściwej jednostki 
urzędu, zawierających zestawienie ofert. Wzór 
karty oceny określony przez prezydenta 
stanowić będzie załącznik do regulaminu 
otwartego konkursu ofert 
Proponowane brzmienie: 
Karta oceny była dotychczas Załącznikiem do 
Programu, co ułatwiało całościowe zapoznanie się 

Odrzucono.  Karta oceny ofert jest częścią 
regulaminów otwartych konkursów ofert. 
Nie stanowi załącznika do projektu 
dokumentu ale była również poddana 
konsultacjom ze środowiskiem 
pozarządowym. Zgłaszający uwagę był 
podczas spotkania konsultacyjnego w 
dniu 19 czerwca 2017 r. moderatorem 
stolika, przy którym zbierano uwagi 
dotyczące kształtu i formy karty oceny.  
Również w ramach ostatniego etapu 
konsultacji projektu programu zgłoszone 
zostały uwagi dotyczące wzoru karty 
oceny ofert. Obowiązująca karta oceny 
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z zasadami ubiegania się o środki dotacji GMT 
wraz z analizą całej treści Programu. Jeśli Karta nie 
będzie stanowić integralnej części Programu, który 
jest corocznie konsultowany, to niestety może nie 
być przedmiotem analizy - dyskusji - 
zmiany przez środowisko NGO. 
Potrzebne są konsultacje Karty oceny wraz  
z Regulaminami konkursów. 
Uzasadnienie: 
Regulaminy konkursów zawierają w praktyce 
najbardziej istotne dla ubiegania się o środki 
dotacji GMT informacje, w tym m .in. wzór karty 
oceny, wymagane wysokości środków własnych  
i inne proceduralne. 

została wypracowana w procesie 
partycypacyjnym, we współpracy ze 
środowiskiem pozarządowym.  
Wszystkie zebrane w br. propozycje 
zostaną poddane dalszej analizie na 
etapie opracowywania regulaminów 
konkursowych na realizację zadań w  
2018 r. 

129. uwagi ogólne: 
Projekt dokumentu pokazuje, że Program 
stopniowo staje się dokumentem bezużytecznym 
dla organizacji pozarządowych. Poza 
"zagwarantowaniem" zasad i ram współpracy, 
które i tak wynikają z ustawy o pożytku 
publicznym i o wolontariacie, zawiera wyłącznie 
trzy informacje ważne z punktu widzenia 
organizacji pozarządowej: listę zadań 
wspieranych finansowo (chociaż nie wiadomo w 
jakim wymiarze finansowym Gmina planuje 
wspierać zadania z poszczególnych sfer pożytku 
publicznego), listę form 
współpracy pozafinansowej (opisaną bardzo 
zdawkowo, bez przykładów i konkretnego 
planowanego wymiaru współpracy) oraz łączny 
budżet programu (kwotę co do której 
nie jest jasne jak wyliczono jej wysokość, ani czy 

- Projekt programu współpracy jest 
efektem pracy ponad 60-osobowej grupy 
ludzi biorących udział w spotkaniu 
konsultacyjnym „World Cafe” oraz grupy 
roboczej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia. W związku z 
tym odzwierciedla w większości potrzeby 
i oczekiwania  środowiska związane z tym 
dokumentem. Kwestie poruszone w 
uwadze ogólnej zostały już wyjaśnione 
wraz z poprzednimi uwagami do projektu 
dokumentu dotyczącymi m.in. karty 
oceny ofert, raportowania procesu 
konsultacji społecznych, katalogu zadań. 
W uwadze zawarto ogólne 
sformułowania, natomiast brak jest 
konkretnych zapisów, propozycji, które 
można by uwzględnić w projekcie 
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jest ona wyższa czy niższa wobec kwoty z lat 
ubiegłych, co chociaż trochę pozwoliłoby na jej 
„urealnienie” dla czytającego). 
Nie wynika z projektu Programu ani na jakich 
wymaganiach oparte są konkursy (odejście od 
publikowania wraz z Programem karty oceny jest 
krokiem wstecz – wskazuje 
raczej na doraźność działań konkursowych, a nie 
na ich planowy charakter), ani jaki jest wymiar 
współpracy (np. liczba konkursów, liczba 
planowanych do zawarcia umów 
wieloletnich, liczba planowanych do zawarcia 
umów partnerskich na podstawie doświadczeń z 
lat poprzednich itp.), ani też co wynika z 
konsultacji w formie spotkań 
otwartych, które cieszą się dużym 
zainteresowaniem organizacji. Dlatego postuluję 
potraktowanie Programu współpracy jako planu 
współpracy opisującego konkretne 
rozwiązania i działania zaplanowane na 2018 rok. 
Efekt ten da się osiągnąć poprzez m.in.: 1. 
wskazanie planowanych środków na konkursy w 
poszczególnych sferach pożytku 
publicznego; 2. wskazanie wartości budżetu 
Programu w wariancie porównawczym do roku 
ubiegłego; 3. wskazanie wartości wskaźników do 
osiągnięcia w części poświęconej 
„sposobowi oceny Programu”; 4. opisanie 
wyników konsultacji społecznych w sposób 
podkreślający efektywność procesu 
konsultacyjnego, szczególnie w formie spotkań 
otwartych; 5. dodanie do programu szczegółów 

dokumentu.  
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dotyczących konkursów (jak karty oceny ofert) 
oraz szczegółów dotyczących rozwiązań 
wypracowanych we współpracy z NGO 
na przestrzeni lat (jak procedura zawierania 
partnerstw projektowych w sytuacjach, w których 
Gmina jest partnerem projektu) itp. Program 
powinien opisywać (w miarę 
możliwości szczegółowo) całość współpracy Gminy 
z organizacjami pozarządowymi - zarówno tę 
planowaną do realizacji, ale także zawierać 
kwestie już ustalone, 
wypracowane, przyjęte do praktyki w latach 

ubiegłych. Wówczas stanie się faktycznie 

programem, a więc „planem zamierzonych 

czynności/przedsięwzięć”. 
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 Podsumowanie  Celem przeprowadzonych konsultacji było wypracowanie w 
                                             procedurze partycypacyjnej projektu dokumentu regulującego 

                                           współpracę pomiędzy GMT a organizacjami pozarządowymi w 2018 r. 
Harmonogram konsultacji i narzędzia do tego procesu zostały 
opracowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego 
Miasta Torunia. Zaproponowana od 2015 r. formuła konsultacji,  
tzn.: rozmowy przy stolikach tematycznych, przy których 
moderatorzy prowadzą rozmowę i spisują propozycje w wybranym 
temacie, spowodowała zwiększenie zainteresowania konsultacjami 
programu współpracy. Oznacza to, że środowisko pozarządowe 
preferuje możliwość wypowiedzenia się zanim powstanie projekt 
dokumentu. Kolejnym etapem konsultacji była analiza zgłoszonych 
podczas spotkania konsultacyjnego uwag/propozycji oraz praca nad 
projektem dokumentu. Działania te prowadzone były we współpracy 
z grupą roboczą powołaną w ramach Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia, do której (w wyniku ogłoszonego 
naboru) dołączyły trzy osoby reprezentujące środowisko 
pozarządowe oraz przedstawiciel Rady Miasta Torunia.  
Wątki, które się pojawiały podczas rozmów stolikowych w MCSM  
w Toruniu dotyczyły priorytetowych sfer pożytku i zakresu 
współpracy, na których miastu Toruń najbardziej zależy. Warto 
podkreślić, że oprócz propozycji, które ściśle dotyczyły treści 
programu współpracy pojawiło się bardzo dużo sugestii, 
wykraczających poza ten dokument, jednak często istotnych z punktu 
widzenia mieszkańców Torunia i dialogu społecznego,  
tj.: modernizacja węzła przesiadkowego przy Jordankach, 
udostępnienie udźwiękowionych przewodników, w tym informacji 
turystycznej, dla niedowidzących i niewidomych (kod QR dający 
możliwość odsłuchu), oznakowanie alfabetem Braille’a 
ogólnodostępnych pojemników do segregacji odpadów, wydzielenie 
„pokoju ciszy” dla dzieci, np. w szkołach podstawowych.  
Tego rodzaju propozycje są już realizowane lub zostaną poddane  
w najbliższym czasie, dalszym analizom przez właściwe jednostki 
gminne. Zgłoszone zostały również uwagi dotyczące innych 
dokumentów, m.in. regulaminów otwartych konkursów ofert i wzoru 
karty oceny ofert konkursowych. Wszystkie zebrane uwagi zostaną 
przekazane jednostkom organizacyjnym urzędu i gminy celem 
szczegółowej analizy na etapie opracowywania regulaminów 
konkursowych na realizację zadań w 2018 r.  
Do najbardziej istotnych zmian w samej treści konsultowanego 
dokumentu należą:  
✓ uwzględnienie prowadzenia inkubatora NGO w Toruniu – 

Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, 
✓ aktualizacja definicji „rewitalizacji” i wyjaśnienie pojęcia „obszar 

rewitalizacji”, 
✓ uwzględnienie zadań z zakresu pomocy społecznej, 
✓ uwzględnienie zadań zlecanych organizacjom na podstawie 

przepisów ustawy o zdrowiu publicznym, 



  
 

 
 

70 

✓ uzupełnienie finansowych form współpracy międzysektorowej o: 

 realizację inicjatyw lokalnych, 

 udostępnianie terenu na drogach wewnętrznych Zespołu 
Staromiejskiego na organizację działań niekomercyjnych  
z zastosowaniem preferencyjnych stawek czynszu najmu 
terenu, 

✓ rezygnacja z załączników do programu (wzory oświadczeń 
kandydatów i członków komisji konkursowych, wzór karty oceny 
ofert) – formularze są częścią regulaminów otwartych konkursów 
ofert i będą stanowić załączniki do ogłoszeń Prezydenta Miasta  
w sprawie naboru przedstawicieli środowiska pozarządowego  
na kandydatów do komisji konkursowych oraz otwartych 
konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych, 

✓ uwzględnienie sposobu wyłonienia nowego przedstawiciela 
organizacji pozarządowych w przypadku wykluczenia 
powołanego reprezentanta III sektora ze składu komisji 
konkursowej. 
 

Łącznie w ramach konsultacji zgłoszono 129 uwag, z których w całości 
lub częściowo uwzględniono 102. Możliwość zastosowania części  
z nich zostanie przekazana do odpowiednich wydziałów i jednostek 
miejskich celem dalszej analizy.  
 
 
 
 

Załączniki   Załącznik nr 1.  
Zaproszenie Prezydenta Miasta Torunia 
Załącznik nr 2.  
Informacje o konsultacjach na stronach internetowych. 
Załącznik 3.  
Infografika promocyjna, zapraszająca na spotkanie 
konsultacyjne. 

 

 

Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:wksii@um.torun.pl
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Załącznik nr 1  
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Załącznik nr 2  

 
 

 
miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl  

w dniu 5 czerwca 2017 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.orbitorun.pl/
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miejski serwis internetowy www.konsultacje.torun.pl w dniu 5 czerwca 2017 r. 
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miejski serwis internetowy www.torun.pl w dniu 5 czerwca 2017 r. 
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profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 

w dniu 5 czerwca 2017 r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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ogólnopolski serwis informacyjny www.ngo.pl w dniu 12 czerwca 2017 r.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ngo.pl/
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miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl  

w dniu 16 czerwca 2017 r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orbitorun.pl/
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profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 
w dniu 16 czerwca 2017 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl  
w dniu 20 czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orbitorun.pl/
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profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 
w dniu 20 czerwca 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl  
w dniu 6 września 2017 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orbitorun.pl/
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miejski serwis internetowy www.konsultacje.torun.pl w 6 września 2017 r. 
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profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 
w dniu 6 września 2017 r. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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miejski serwis internetowy www.torun.pl w dniu 7 września 2017 r. 
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ogólnopolski serwis informacyjny www.ngo.pl w dniu 11 września 2017 r.  
 

 

 

 

 

http://www.ngo.pl/
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Załącznik nr 3 
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