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I Wstęp 
 

      

  Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r.” zostały przeprowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej 

i Informacji w dniach od 18 września do 9 października 2013 r.  

      Program określa formy współpracy samorządu z podmiotami trzeciego sektora, 

zarówno finansowe, jak i pozafinansowe oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przy 

współudziale organizacji pozarządowych w 2014 r. 
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II Przebieg konsultacji  
W ramach konsultacji społecznych: 

• 25 września 2013 r., o godz. 13.00 w kafeterii Dworu Artusa odbyło się spotkanie 

konsultacyjne dla organizacji pozarządowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z 

prezentacją najważniejszych założeń Programu, po której nastąpiła dyskusja.  W 

spotkaniu uczestniczyło 6 przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych, którzy 

zgłosili łącznie 6 uwag do Programu. 

• Wszystkie informacje dotyczące konsultacji, w tym pełen tekst „Programu współpracy 

Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.” były dostępne przez 

cały czas trwania konsultacji na stronie www.konsultacje.torun.pl. Chętni do wzięcia 

udziału w konsultacjach mogli także przekazywać swoje uwagi za pomocą poczty 

elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź osobiście. Z tej możliwości skorzystały 2 

organizacje pozarządowe, które przesłały łącznie 15 uwag do treści Programu. 

• 9 października 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, 

podczas którego zaprezentowano projekt programu współpracy. Członkowie Rady 

zgłosili 6 uwag do programu podczas posiedzenia, a 4 uwagi po jego zakończeniu 

przesłano mailem.   

 

Akcja informacyjno-promocyjna 

Poza wyszczególnionymi wyżej działaniami, konsultacjom społecznym „Programu współpracy 

Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2014 r.” towarzyszyła także akcja 

informacyjna, w której zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 

• miejskie serwisy internetowe, 

• serwis Toruń SMS, 

• informacje wysyłane do lokalnych mediów, 

• mailing do organizacji pozarządowych. 

 

http://www.konsultacje.torun.pl/
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III Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji 
 
 

L.p. Nazwa organizacji 
Zapis w 

projekcie 
programu 

Proponowane zmiany Status 
Stanowisko wydziału UMT 

odpowiedzialnego  
za zadanie 

1. Wojciech Przybysz, 
Stowarzyszenie 

Dzieciom i Młodzieży 
WĘDKA im. każdego 

Człowieka 

  

W którym miejscu można znaleźć zapis o 
błędach formalnych, które podlegają 
poprawie? Nie podoba mi się pomysł 
odrzucania wniosków z powodu błędów 
formalnych. Znam wiele raczkujących 
organizacji, które maja mnóstwo fajnych 
pomysłów, które nie powinny być 
nierealizowane tylko z powodów 
formalnych.  

Częściowo 
przyjęte 

Zagadnienie było przedmiotem prac 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia. Rada 
zaproponowała, które z pól 
formularza oferty będą mogły być 
poprawione przez wnioskodawcę w 
przypadku wystąpienia błędu 
formalnego. Odpowiednia 
informacja w tej sprawie będzie 
elementem materiałów 
konkursowych dla NGO. 

2. Wojciech Przybysz, 
Stowarzyszenie 

Dzieciom i Młodzieży 
WĘDKA im. każdego 

Człowieka 

  Czy jest szansa na realizację projektów 
wieloletnich? Proponuję nagradzać 
większą pulą punktów projekty, które 
mają być realizowane długofalowo. To 
często misja na długie miesiące, lata. 
Wiele projektów powinno być 
realizowanych długofalowo, żeby np. nie 
zostawiać samych sobie osób, które 
ukończą kursy zawodowe w ramach 
projektu, a potem i tak nic się nie dzieje, 

Nie dotyczy Niektóre z zadań są realizowane w 
trybie wieloletnim. To, czy zadania 
są wieloletnie zależy od diagnozy 
potrzeb Gminy Miasta Toruń, ale 
także i od możliwości finansowych, 
w tym ograniczonych możliwości 
zaciągania zobowiązań o charakterze 
wieloletnim. Propozycje takich 
zadań formułują dyrektorzy 
właściwych merytorycznie 
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bo projekt się skończył. wydziałów Urzędu Miasta Torunia, 
którzy w ramach przygotowywania 
konkursów biorą także pod uwagę 
możliwości organizacyjne swoich 
partnerów, a więc organizacji 
pozarządowych. 

3. Ewa Grobelska, 
Fundacja na Rzecz 

Rozwoju Dzieci 
Niepełnosprawnych 

"Daj Szansę" 

  Nie zgadzam się z opinią, że to tylko 
pozarządówki  chcą rygorystycznych 
rozstrzygnięć w zakresie oceny formalnej 
i merytorycznej wniosków. To nie jest 
kwestia, czy ktoś jest urzędnikiem czy 
przedstawicielem NGO. Stwierdziliśmy w 
Radzie Działalności Pożytku Publicznego, 
że istnieje konieczność profesjonalizacji 
III sektora, ale nie ma to absolutnie na 
celu odrzucanie pomysłów "pomysłowych 
wariatów". Chodzi o to, aby usprawnić 
pracę po jednej i po drugiej stronie. 
Zdajemy sobie sprawę, że urzędnikom 
będzie się lepiej z nami pracowało, jeśli 
będziemy kompetentni. To, co 
wypracujemy na Radzie będzie podane do 
powszechnej, jak najszerszej wiadomości, 
aby jak największe grono 
wnioskodawców o tym wiedziało. 

Przyjęte Przyjęte do wiadomości. Rada 
Działalności Pożytku Publicznego 
Miasta Torunia rzeczywiście 
wypracuje wspólne stanowisko w tej 
sprawie, a przyjęte rozwiązania mają 
jak najlepiej służyć dobrej 
współpracy miasta i ngo przy 
realizacji zadań. 

4. Ewa Grobelska, 
Fundacja na Rzecz 

Rozwoju Dzieci 
Niepełnosprawnych 

"Daj Szansę" 

  Realizuję praktycznie ten sam projekt co 
roku i muszę co roku składać wniosek. 
Jest wśród organizacji pozarządowych na 
pewno zapotrzebowanie, aby było więcej 
projektów wieloletnich.  

Nie dotyczy Patrz zagadnienie nr 2. 



       

7 
 

5. Hanna Bartłomiejus 
Terenowy Komitet 

Ochrony Praw Dziecka 
w Toruniu  

  

Jestem zaskoczona pozytywnie 
informacją, którą dziś otrzymałam na tym 
spotkaniu. Nasza działalność polega na 
pracy z dziećmi krzywdzonymi. Brakuje 
nam  w programie jednego zapisu, który 
proponujemy - w Rozdziale VI, pkt. 4 - 
"Działalność interwencyjno-pomocowa 
oraz kontrolna i profilaktyczna na rzecz 
krzywdzonych dzieci". Jest to bardzo 
specyficzna sfera działań dla specyficznej 
grupy. 

Przyjęte W rozdziale VI pkt 4 jest zapis "a) 
realizacja kampanii oraz projektów 
profilaktycznych na rzecz 
przeciwdziałania nikotyzmowi, 
alkoholizmowi, narkomanii, 
HIV/AIDS oraz przemocy" 
stanowiący szerokie określenie 
obszaru działań, w którym zawiera 
się m.in. przedmiotowa propozycja. 
Tak więc propozycje działań 
obejmujące tematykę zgłoszoną we 
wniosku będzie mogła być 
uwzględniona w ramach zapisów 
zadań priorytetowych. 
 

6. Wojciech Przybysz, 
Stowarzyszenie 

Dzieciom i Młodzieży 
WĘDKA im. każdego 

Człowieka 

  Spotykamy się z młodzieżą trudną. Czy 
można im poświęcić specjalny punkt w 
Rozdziale VI? Trzeba z tymi ludźmi 
nieustannie pracować,  poświęcić im 
więcej czasu. Te osoby są autorytetem dla 
maluchów na Starówce, wychodzą z 
poprawczaków i uczą najmłodszych 
głoszenia haseł "HWDP". 

Przyjęte Zapisy rozdziału VI Programu 
pozwalają na zgłaszanie w ramach 
konkursów propozycji działań 
kierowanych do trudnej młodzieży. 
Stowarzyszenie będzie mogło więc 
składać w konkursie projekty z 
zakresu swojej misji. 

7. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

 

Rozdział II 
Cele Programu 
 

Dodanie celu: 
7) zwiększenie liczby/zakresu/obszarów 
zadań publicznych zlecanych w formie 
umów wieloletnich 
 
Uzasadnienie: Postulat zawierania i 
stopniowego zwiększania liczby 

Odrzucone Patrz zagadnienie nr 2. 
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zawieranych umów wieloletnich jest 
jednym z najczęściej pojawiających się 
postulatów organizacji i jest też w 
interesie miasta/gminy. 
 
Jednocześnie cel ten jest bardzo prosty do 
opisania za pomocą wskaźników, w 
drodze porównania liczby zawieranych 
umów wieloletnich na przestrzeni 
minionego i obecnego roku wraz ze 
wskazaniem wartości (porównawczej) 
tych umów. 

8. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

 

Rozdział II 
Cele Programu 
 

Dodanie celu szczegółowego: 8) Stałe 
podnoszenie wielkości kwoty środków na 
zadania wspierane i powierzane 
organizacjom pozarządowym. 
Nowy cel szczegółowy należy powiązać z 
właściwym wskaźnikiem np. wartość 
procentowa środków przekazywanych na 
realizację zadań wykonywanych przez 
NGO w stosunku do wielkości budżetu 
GMT liczona w porównaniu do 2012 
roku. 
 
Uzasadnienie: Postulat zwiększania 
środków finansowych na zadania zlecane 
NGO jest najczęściej pojawiającym się 
głosem organizacji. Postulat dotyczy 
zwiększenia puli przynajmniej o wskaźnik 
inflacji, ale także w związku z 

Odrzucone Celem realizacji programu nie może 
być przeznaczanie co raz większych 
kwot na zadania powierzane i 
organizacjom pozarządowym. 
Program reguluje zasady wzajemnej 
współpracy. Współpraca ta nie 
polega na zaspokajaniu potrzeb 
finansowych ngo lecz na realizacji 
przez ngo zadań gminy, 
zaspokajających potrzeby 
mieszkańców - na podstawie 
zlecenia lub powierzenia. Kwoty, 
które gmina może przeznaczyć na te 
zadania zależą od diagnozy 
bieżących potrzeb oraz możliwości 
finansowych gminy. Założenie 
stałego wzrostu środków w 
oderwaniu od potrzeb i możliwości 
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poszerzającymi się możliwościami 
realizacji zadań publicznych przez NGO. 
Co więcej, postulat zgodny jest z 
Wieloletnim programem współpracy 
Gminy z organizacjami. 
 

budżetu byłoby nieracjonalne. 

9. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział II 
Cele Programu 
 

Dodanie celu szczegółowego: 
9) uporządkowanie zasad i możliwości 
zawierania partnerstw projektowych przez 
organizacje pozarządowe z samorządem 
GMT 
 
Uzasadnienie: Kwestie zawierania 
partnerstw projektowych przez 
organizacje pozarządowe (gdy to 
organizacja jest liderem projektu!) z 
samorządem miejskim wymagają 
uporządkowania, tj. ustalenia zasad na 
jakich gmina takie partnerstwo zawrze. 
Co np. należy zrobić, gdy w ramach 
jednego konkursu o dofinansowanie, dwa 
podmioty działające niezależnie od siebie, 
wystąpią do gminy o zawarcie 
partnerstwa. Brak ww. regulacji może 
prowadzić do konfliktów i niepotrzebnych 
napięć. 
 

Częściowo 
przyjęte 

Zagadnienie będzie przedmiotem 
dyskusji na Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta 
Torunia, która wypracuje propozycje 
uregulowania kwestii zawierania 
partnerstw. 

10. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

Rozdział II. 
Cele 
szczegółowe 

Konieczne jest bezpośrednie powiązanie 
w programie celów szczegółowych i 
wskaźników (w tym wartości 

Przyjęte Miasto wypracuje bardziej 
precyzyjny niż dotąd model analizy 
wskaźników dotyczących osiągania 



       

10 
 

oraz Rozdział 
X. Sposób 
oceny realizacji 
programu 
 

wskaźników), które wskazywać będą 
osiągnięcie tych celów. 
Uzasadnienie: 
Przy braku takiego określenia cele mogą 
być formułowane dowolnie, bo nigdy nie 
da się i tak ustalić ich osiągnięcia bądź 
nieosiągnięcia. 

celów wskazanych w programie. 
Temat powinien być przedmiotem 
prac RDPPMT. 

11. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział VIII. 
par. 11, ppkt. 3: 
Program 
realizowany 
będzie w 
szczególności 
poprzez: 
organizację 
Forum 
 

Program realizowany będzie w 
szczególności poprzez: realizację Forum 

Odrzucone Propozycja nie ma znaczenia 
merytorycznego.  

12. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział VII., 
par. 11: 
organizację 
Forum 
 

Powierzenie realizacji Toruńskiego 
Forum Organizacji Pozarządowych i 
realizacja Forum we współpracy 
wyłonionego oferenta (lub oferentów) z 
właściwymi jednostkami Gminy Miasta 
Toruń. 
 
Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie 
od trzech lat jest z powodzeniem 
stosowane przez Samorząd 
Województwa. Doświadczenie i 
kompetencje toruńskich organizacji 
pozarządowych dają gwarancję 

Odrzucone Forum jest organizowane przez 
Urząd Miasta we współpracy z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego.  
Obecne zapisy dokumentu pozwalają 
natomiast  na zlecenie 
przygotowania forum organizacji 
pozarządowej. Proponowany zapis 
nie jest więc konieczny i stanowiłby 
niepotrzebne ograniczenie swobody 
działania, bez gwarancji 
podwyższenia jakości. 
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przeprowadzenia wartościowego 
merytorycznie i organizacyjnie Forum. 
Program oraz przebieg Forum będzie 
konsultowany z GMT. 

13. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział IX 
Wysokość 
środków 
planowanych 
na realizację 
Programu 

Dodanie w treści punktu adnotacji 
"wynosi XXX zł, co stanowi wzrost o 
XX% wobec środków przewidzianych na 
realizację Programu na 2013 roku". 
 
Uzasadnienie: Postulat zakłada wzrost 
środków przynajmniej o wskaźnik 
inflacji, jak i służy wskazywaniu rosnącej 
wartości środków na zadania realizowane 
przez organizacje (tym samym różnica 
wobec 2013 roku powinna być wyższa niż 
tylko o wskaźnik inflacji). 

Odrzucone Patrz punkt 5. 

14. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział X. 
Sposób oceny 
realizacji 
Programu 

Dla każdego ze wskaźników konieczne 
jest wskazanie planowanej do osiągnięcia 
wielkości. Wskaźniki powinny pojawiać 
się w Programie w układzie 
porównawczym - wartość roku 
poprzedniego i wartość planowana na rok 
bieżący. 
 
Uzasadnienie: W przeciwnym razie, każda 
osiągnięta wartość (nawet symboliczna) 
może być uznana za dowód zrealizowania 
programu. Np. wskaźnik "liczba 
organizacji pozarządowych 
podejmujących zadania na rzecz lokalnej 

Odrzucone Jakość realizacji programu, a co za 
tym idzie jakość współpracy nie 
powinna być oceniana przez pryzmat 
kolejnych „rekordów” osiąganych 
przez wskaźniki. Należy natomiast 
prowadzić coroczną szczegółową 
analizę porównawczą wskaźników 
osiąganych w poszczególnych latach 
współpracy, obserwować tendencje i 
na tej podstawie wyciągać wnioski. 
Być może w kolejnych latach 
należałoby pokusić się o 
wprowadzenie wskaźników 
jakościowych. Patrz też punkt 10. 
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społeczności w oparciu o dotacje z 
budżetu Gminy" może być o 90% niższa 
niż w roku ubiegłym, a mimo to będzie 
można mówić o zrealizowaniu programu. 
 

15. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział XII W Rozdziale XII „Tryb powoływania i 
zasady działania komisji konkursowych 
do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert” należy wskazać jakie 
informacje (i w jakim zakresie) dotyczące 
oceny merytorycznej złożonej oferty 
otrzyma oferent. Komisje konkursowe 
powinny zostać zobowiązane do 
przekazania organizacjom informacji o 
otrzymanej liczbie punktów, jak i 
uzasadnienia oceny, które wskaże jakie 
błędy w ofercie popełnił oferent, bądź też 
dlaczego uzyskał liczbę punktów 
nieuprawniającą go do otrzymania 
dofinansowania. 
Uzasadnienie: Sama możliwość 
wystąpienia o wydanie kopii kart oceny to 
za mało. Oferent powinien otrzymywać 
"automatycznie" informację o wyniku 
oceny, w tym podstawową informację o 
wyniku (jak wyżej), a na tej podstawie 
może ubiegać się o wydanie kart. 

Częściowo 
przyjęte 

W przypadku ofert, które nie 
otrzymają dofinansowania w 
konkursach, organizacje będą 
otrzymywać informację o przyczynie 
takiej decyzji. W ramach 
przygotowywanej procedury 
konkursowej komisje zostaną 
poinstruowane o niezbędnym 
zakresie informacji. 

16. Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział XII Gdy w ramach oceny ofert dokonywane 
jest obniżenie kwoty, o którą ubiega się 
organizacja, decyzja komisji oceniającej 

Odrzucone Obowiązkiem komisji 
konkursowych jest dokonanie 
rzetelnej oceny ofert, także w 
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powinna wskazywać kwotę 
dofinansowania, a zmniejszenia 
poszczególnych wartości pozycji 
kosztorysu powinna dokonywać 
organizacja i przedkładać korektę 
kosztorysu zadania 
 
Uzasadnienie: Rozwiązanie to wydaje się 
znacznie bardziej praktyczne niż 
stosowane dotychczas rozwiązanie 
wskazywania konkretnych pozycji do 
obniżenia i oczekiwanie od oferentów 
zastosowania się do ww. propozycji. 

zakresie finansowym. Nie można 
więc pozbawić komisji prawa do 
weryfikacji kosztorysu  / 
wskazywania do obniżenia pozycji, 
które wg najlepszej wiedzy i 
doświadczenia członków komisji 
zostały w kosztorysie zawyżone. 

17. Monika Ignaszczak 
CISTOR® 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 

 

Rozdział I 
Postanowienia 

ogólne 
§1, ust.3, pkt. 

12 
Str. 2: Forum – 
należy przez to 

rozumieć 
Toruńskie 

Forum 
Organizacji 

Pozarządowych
 

Forum – należy przez to rozumieć 
Toruńskie Forum Organizacji 
Pozarządowych i Ekonomii Społecznej 
lub 
Forum – należy przez to rozumieć 
Toruńskie Forum Organizacji 
Pozarządowych oraz Toruńskie Forum 
Ekonomii Społecznej 
 
Uzasadnienie: CISTOR SPS wraz z 
Gminą Miasta Toruń realizuje w 
partnerstwie innowacyjny projekt „PI-
PWP – Toruński program współpracy 
instytucji ekonomii społecznej z 
administracją lokalną jako szansa na 
stabilne funkcjonowanie PES”. W 
związku z tym, że w ramach projektu 

Odrzucone Brak podstaw do twierdzenia, że 
tematyka ekonomii społecznej 
zawsze powinna być jednym z 
elementów programu Forum. Forum 
ekonomii społecznej, którego 
realizacja wynika ze wskazanego 
przez CISTOR projektu może być 
organizowane także jako odrębne 
wydarzenie, a obowiązek 
podejmowania działań w tym 
zakresie spoczywa na realizatorach 
tego projektu. 
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powstał „Program współpracy Gminy 
Miasta Toruń z podmiotami ekonomii 
społecznej na lata 2013-2014” a jednym z 
jego działań jest organizacja Toruńskiego 
Forum Ekonomii Społecznej, proponuje 
się rozszerzenie Forum o tematykę 
związaną bezpośrednio z ekonomią 
społeczną i podmiotami ekonomii 
społecznej. Ponadto należy podkreślić, iż 
w bieżącym roku po raz pierwszy 
organizowane już jest wspólne forum, 
dlatego warto kontynuować to 
przedsięwzięcie zarówno w 2014 roku 
jaki i w kolejnych latach. 
Dotychczas organizowane Toruńskie 
Forum Organizacji Pozarządowych 
spełnia jedynie rolę promującą aktywność 
organizacji pozarządowych oraz 
uwzględnia analizę warunków, w których 
funkcjonują podmioty obywatelskie 
(oczekiwania, postulaty zmian). Poza ideą 
promocji aktywności III sektora można 
jednak postawić przed tego typu imprezą 
również inne oczekiwania. Potrzebne jest 
Forum, na którym przedstawiciele 
instytucji samorządowych, jak i 
podmiotów ekonomii społecznej będą 
mieli okazję pokazać cele, jakie 
przyświecają ich działalności, efekty, 
jakie uzyskują w ramach tych samych 
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zadań (np. rozwiązywanie tego samego 
problemu społecznego), instrumenty, 
jakie służą w osiąganiu tychże celów i 
efektów, a także wydatki, jakie ponoszą w 
kontekście osiąganych konkretnych 
efektów. Rozszerzone forum umożliwi 
konfrontację potencjału podmiotów 
publicznych i ekonomii społecznej w 
ramach realizacji zadań publicznych. To 
znakomity grunt do pracy nad formułą 
pogłębionej współpracy (zależności) 
między tymi dwiema stronami. Na 
zaistnieniu takiej współpracy – odkryciu 
wzajemnych zależności i pożytku 
płynącego z ich zaistnienia zależy nam 
szczególnie. Rozszerzone forum może 
służyć także promocji przedsiębiorczości 
społecznej, poprzez pokazanie, że poprzez 
inicjatywy obywatelskie rodzi się 
potencjał do zatrudniania i dostarczania 
na rynku dóbr i usług, przy jednoczesnym 
uwzględnianiu w ramach podejmowanej 
aktywności społecznych – doniosłych 
często – celów. 

18. Monika Ignaszczak 
CISTOR® 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 

 

Rozdział I 
Postanowienia 

ogólne 
§1, ust.3, pkt. 

15 
Str. 2 

Nowy punkt: 
Miejski serwis informacyjny dla 
organizacji pozarządowych – dodanie 
definicji oraz uwzględnienie w tym 
miejscu Platformy PES-TOR 
 

Odrzucone Platforma PES jest elementem 
(działem) miejskiego portalu dla 
organizacji pozarządowych 
(orbiToruń.pl). Nie ma uzasadnienia 
dla wymieniania w Programie 
poszczególnych działów tego 
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 Uzasadnienie: Należałoby dookreślić 
miejsca, w których toruńskie organizacje 
mogą szukać informacji, w tym także 
uwzględnić Platformę PES-TOR 
(narzędzie IT, obecnie dostępne na stronie 
www.narzedzie.orbitorun.pl), która 
wspomaga realizację „Programu 
współpracy Gminy Miasta Toruń z 
podmiotami  ekonomii społecznej na lata 
2013-2014”. Jest to miejsce komunikacji, 
w którym spotykają się: administracja 
lokalna i podmioty ekonomii społecznej. 
Z platformy skorzystać również mogą 
mieszkańcy Torunia oraz przedsiębiorcy. 
Platforma jest podpięta pod miejski portal 
OrbiToruń.pl i funkcjonuje od lutego br. 
Może być w przyszłości wykorzystywana 
do zamieszczania różnych informacji 
związanych z działalnością podmiotów 
ekonomii społecznej, w tym organizacji 
pozarządowych. 

serwisu. 

19. Monika Ignaszczak 
CISTOR® 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 

 

Rozdział II 
Cele Programu
§2, ust.2, pkt. 7
Str. 2: Cele 
szczegółowe 
Programu 

Nowy punkt: Rozwój ekonomii 
społecznej 
 
Uzasadnienie: Proponuje się ujęcie 
dodatkowego celu szczegółowego. 
Ekonomia społeczna może być 
skutecznym i efektywnym instrumentem 
wspierającym rozwiązywanie wielu 
problemów społecznych i gospodarczych. 

Odrzucone Tworzenie, rozwój i działalność 
podmiotów ekonomii społecznej nie 
może być celem samym w sobie. 
Podmioty te służą realizacji celów 
opisanych w §2 tak samo jak 
pozostałe organizacje pozarządowe. 

http://www.narzedzie.orbitorun.pl/
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Aby ekonomia społeczna mogła rozwinąć 
się aktywnie w naszym regionie, 
niezbędne wykorzystywanie 
instrumentów ekonomii społecznej w 
planowaniu strategicznym i operacyjnym 
rozwoju lokalnego. 

20. Monika Ignaszczak 
CISTOR® 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 

 

Rozdział V 
Formy 

współpracy 
§7, pkt. 9 -11 

Str. 4 

Dodanie do punktu: 
Uruchomienie giełdy zamówień 
społecznie odpowiedzialnych, 
aktualizacja mapy lokali udostępnianych 
organizacjom przez Gminę Miasta Toruń, 
mapy wsparcia ekonomii społecznej. 
Nowy punkt: 
Podjęcie działań zmierzających do 
utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości 
Społecznej w Toruniu 
Nowy punkt: 
Organizowanie szkoleń i wizyt studyjnych 
wspólnych dla przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i pracowników Gminy 
 
Uzasadnienie: 
Proponowane jest wykorzystanie już 
istniejących modułów Platformy PES-
TOR (narzędzie IT, obecnie dostępne na 
stronie www.narzedzie.orbitorun.pl), 
która wspomaga realizację „Programu 
współpracy Gminy Miasta Toruń z 
podmiotami  ekonomii społecznej na lata 
2013-2014”. Jest to miejsce komunikacji, 

Odrzucone Katalog wskazany w §7 ma 
charakter otwarty. Nie zamyka drogi 
do realizacji form niewymienionych. 
Większość proponowanych przez 
wnioskodawcę zapisów mieści się w 
już opisanym zakresie. 

http://www.narzedzie.orbitorun.pl/
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w którym spotykają się: administracja 
lokalna i podmioty ekonomii społecznej. 
Z platformy skorzystać również mogą 
mieszkańcy Torunia oraz przedsiębiorcy. 
Platforma jest podpięta pod miejski portal 
OrbiToruń.pl i funkcjonuje od lutego br. 
Może być w przyszłości wykorzystywana 
do zamieszczania różnych informacji 
związanych z działalnością podmiotów 
ekonomii społecznej, w tym organizacji 
pozarządowych.  
Działanie zmierzające do pozyskania 
środków na stworzenie Inkubatora 
Przedsiębiorczości Społecznej w Toruniu 
oraz znalezienia lokalu, w którym będzie 
znajdować się siedziba IPS. 
Toruński inkubator przedsiębiorczości 
społecznej stanowić może efektywne 
rozwiązanie dotychczasowych problemów 
związanych z ograniczoną ofertą Gminy 
Miasta Toruń w zakresie wynajmu lokali 
użytkowych organizacjom pozarządowym 
i umożliwi efektywne wykorzystanie 
posiadanych zasobów lokalowych (np. 
niektóre organizacje potrzebują lokal 
przez kilka godzin w tygodniu). 
Stworzenie odpowiednich warunków 
m.in. lokalowych może wpłynąć na 
większe wykorzystanie istniejących 
zasobów. Istotnym elementem 
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działalności inkubatora powinno być 
użyczanie infrastruktury lokalowej na 
wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych.  
Inkubator powinien stanowić skuteczne 
wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne 
organizacji i przyczyniać się do rozwoju 
ekonomii społecznej na terenie Torunia, 
jak i podniesienia poziomu współpracy 
partnerskiej między toruńskimi 
organizacjami pozarządowymi. 
Działalność inkubatora jako miejsca 
spotkań PES przełoży się na ich 
efektywniejsze funkcjonowanie. 
W ramach działalności inkubatora 
rekomendowane jest prowadzenie 
doradztwa i szkoleń m.in. dla PES (np. z 
zakresu poradnictwa prawnego i 
księgowego, promocji, marketingu oraz 
zarządzania). Poprzez udział w 
szkoleniach członkowie organizacji i 
pracownicy sektora ekonomii społecznej 
podniosą swoje kwalifikacje. 
Funkcjonowanie takiego podmiotu 
przyczyni się także do wzrostu 
świadomości mieszkańców Torunia na 
temat ekonomii społecznej i korzyści 
płynących  z funkcjonowania PES. 
Głównym powodem uzasadniającym 
konieczność objęcia PES i administracji 
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publicznej w Toruniu wsparciem w 
postaci szkoleń, doradztwa czy wizyt 
studyjnych jest deficyt wiedzy zarówno 
jednego, jak i drugiego środowiska na 
tematy związane z ekonomią społeczną i 
współdziałaniem sektora publicznego z 
pozarządowym w tym zakresie. Luki w 
wiedzy nie są domeną tylko jednej ze 
stron działania, jakim jest tworzenie 
podstaw ekonomii społecznej w Toruniu. 
Brak wiedzy sprzyja niedostrzeganiu 
określonych problemów, utrwalaniu 
stereotypów, nie motywuje do zmiany 
sytuacji. Realizacja szkoleń i wizyt 
studyjnych w ramach „Programu 
współpracy Gminy Miasta Toruń z 
podmiotami ekonomii społecznej na lata 
2013-2014” pokazała, że działanie cieszy 
się bardzo dużym zainteresowanie ze 
strony odbiorców. Pozwala na poznanie 
wzajemnych potrzeb toruńskich 
organizacji i administracji lokalnej. 
Spotkania dają szansę nawiązania nowych 
kontaktów, podjęcia współpracy, 
wymiany doświadczeń.  

21. Monika Ignaszczak 
CISTOR® 

Stowarzyszenie 
Partnerstwo Społeczne 

 

Rozdział V 
Formy 

współpracy 
§6, ust.1 pkt. 4 
Str. 4 

Dodanie nowego punktu: 
Stosowanie klauzul społecznych w 
zamówieniach publicznych (poniżej i 
powyżej 14 tys. Euro) ogłaszanych przez 
Gminę zgodnie z §2, ust. 1, pkt. 1 

Odrzucone Zapis dotyczący stosowania klauzul 
społecznych w zamówieniach 
publicznych został zawarty w 
Zarządzeniu nr 27 Prezydenta Miasta 
Torunia z 30.01.2013 r. Nie ma 
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Zarządzenia Prezydenta miasta Torunia nr 
187 z 11 lipca 2011 r. w sprawie zasad 
udzielania zamówień publicznych w 
Urzędzie Miasta Torunia. 
 
Uzasadnienie: 
Możliwość stosowania w zamówieniach 
publicznych tzw. klauzul społecznych, 
czyli zapisów uwzględniających ochronę 
ważnego interesu społecznego (np. 
wyrównywanie szans grup 
defaworyzowanych, zagrożonych 
wykluczeniem) jest narzędziem 
istniejącym w polskim systemie 
legislacyjnym (dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego z 2004 r., Ustawa PZP – 
art. 29). Prezydent Miasta Torunia przyjął 
zarządzenie Nr 27 w dniu 30.01.2013 
zmieniające zasady udzielania zamówień 
publicznych w Urzędzie Miasta Torunia, 
umożliwiając stosowanie klauzul 
społecznych w zamówieniach 
publicznych realizowanych w Urzędzie 
Miasta Torunia. 
Stosowanie klauzul społecznych kreuje i 
wzmacnia prospołeczny, odpowiedzialny, 
pozytywny wizerunek zarówno 
zamawiających, jak i wykonawców, 
stanowi swoisty rodzaj działań z zakresu 
CSR – społecznej odpowiedzialności 

potrzeby ponawiania tego zapisu w 
kolejnym dokumencie. 
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biznesu (stąd w Krajowym Planie mówi  
się o „społecznie odpowiedzialnych 
zamówieniach publicznych”). 
 
Potencjalne korzyści ze stosowania 
klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych: 
•klauzule społeczne są narzędziem 
ułatwiającym dostęp PES do realizacji 
większych zamówień, a w dłuższej 
perspektywie czasowej - poprawę ich 
stabilności finansowej i rozpoznawalności 
rynkowej; 
•w przypadku konsorcjów przedsiębiorstw 
komercyjnych i PES ubiegających się o 
realizację zamówienia z klauzulą 
społeczną te drugie zyskują 
rozpoznawalność i renomę na rynku 
komercyjnym, co także może przyczynić 
się do poprawy ich stabilności finansowej;
•możliwość ujęcia w zamówieniach 
publicznych zapisów odnoszących się do 
zatrudnienia przy realizacji zamówienia 
osób bezrobotnych, niepełnosprawnych 
czy z innych względów zagrożonych 
wykluczeniem społecznym jest 
narzędziem wspierającym reintegrację 
tych grup z rynkiem pracy (zarówno w 
sektorze ES, jak  i 
komercyjnym/otwartym) przy stosunkowo 
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niskich nakładach dodatkowych (tzn. 
personel i tak musiałby zostać 
zatrudniony do realizacji zamówienia). 
Stosowanie klauzul może przyczynić się 
do obniżenia kosztów Gminy poprzez 
zatrudnianie osób zagrożonych 
wykluczeniem społ. 

22. I. Miłoszewska, Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego 

 WZiPS ma środki przeznaczone na osoby 
niepełnosprawne, ale nie ma 
wyodrębnionej puli na sport, a WSiT 
kieruje się troszkę innymi prawami – ma 
środki na sport, ale z doświadczenia 
wiem, że niepełnosprawni w niewielkim 
zakresie korzystają z tych dotacji. 
Powinna być pula środków przeznaczona 
tylko na sport osób niepełnosprawnych. 
RDPP proponuje, aby wyodrębnić pulę 
środków na działania związane ze 
sportem osób niepełnosprawnych.  

Odrzucone Kluby sportowe zrzeszające osoby 
niepełnosprawne mogą składać 
projekty w konkursach ogłaszanych 
przez Wydział Sportu i Turystyki.   

23. Ł. Broniszewski, Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego 

 Organizacje wynajmujące lokal od GMT 
nie mogą w nim prowadzić działalności 
gospodarczej, a z drugiej strony NGO 
muszą mieć pieniądze na wkład własny do 
projektów. Czy nie warto pozwolić 
organizacjom, na zasadzie pomocy de 
minimis realizować ich działalność 
statutową, jaką jest działalność 
gospodarcza? To jest ważne, to mogłoby 
wzmocnić organizacje. Mamy program 
ekonomii społecznej, namawiamy 

Odrzucone Obowiązujące w Toruniu oraz 
większości polskich miast 
uregulowania wykluczają możliwość 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w lokalach 
wynajmowanych na preferencyjnych 
warunkach dla ngo. Jeżeli 
organizacja prowadzi działalność 
gospodarczą, to musi płacić czynsz 
rynkowy. Nie można bowiem 
stwarzać nieuczciwych warunków 
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organizacje, aby uniezależniały się od 
grantów miejskich, a jednocześnie 
blokujemy im prowadzenie działalności. 
Czy to nie jest pewna sprzeczność? 

konkurencji na rynku, na którym 
obok organizacji pozarządowych 
działają wolnorynkowe podmioty 
gospodarcze. Osoba fizyczna, która 
zarejestrowała swoją działalność 
gospodarczą, nie ma prawa do 
preferencji przy wynajmowaniu 
lokalu. Przyznanie więc takich 
preferencji niektórym podmiotom 
byłoby tworzeniem nieuczciwych, 
nierównych warunków działania.  

24. Ł. Broniszewski, Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego 

 Mam postulat dotyczący wzmocnienia 
nowych organizacji – warto zwiększyć 
kwotę dofinansowania dla 
nowopowstających NGO, stworzyć 
program mikrograntów, które 
wpisywałyby się w cel programu nr 1, 
czyli wzmocnienie organizacji 
pozarządowych. To mogłaby być kwota 
np. 20.000 zł – po 2.000 zł dla 10 
organizacji, które wykorzystałyby te 
środki np. na szkolenia.  

Odrzucone Organizacje pozarządowe mają 
wiele możliwości korzystania z 
funduszy zewnętrznych 
(pozagminnych) przeznaczonych na 
podnoszenie swoich kwalifikacji, 
jakości działania. W ramach 
podnoszenia kompetencji 
związanych z realizacją zadań 
gminy, Urząd Miasta będzie 
poszerzać zakres działań 
szkoleniowych, prowadzonych w 
bieżącej współpracy z ngo. 

25. Jan M. Grabowski, 
Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 

 Zgłaszam zastrzeżenia co do 
indywidualnej karty oceny (pozycja 9), w 
zakresie niejasnego rozkładu punktów. 
Punktacja jest od 0 do 2, a powinna być 0 
lub 1.  

Odrzucone W pozycji nr 9 premiowane są 
projekty realizowane na terenie 
Starówki lub/i Bydgoskiego 
Przedmieścia. Zadania realizowane 
w jednej z tych dzielnic otrzymują 1 
pkt, w obydwu 2 pkt, w żadnej - 0 
pkt. Taka punktacja wydaje skię być 
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logiczna i uzasadniona. 
 

26. Ł. Broniszewski, Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego 

 Zwiększyć znaczenie kolumny 5, 
zmniejszyć znaczenie kolumny 6 

Przyjęte W propozycjach ogłoszeń 
konkursowych będzie 
zaproponowana zmodyfikowana 
punktacja we wskazanym zakresie. 

27. Ł. Broniszewski, Rada 
Działalności Pożytku 
Publicznego 

 Cały czas jest problem z realizowaniem 
projektów, które zaczynają się na 
początku roku. Przecież wiele projektów 
musi być realizowanych całorocznie, np. 
opieka nad osobami bezdomnymi. W 
Toruniu większość projektów rozpoczyna 
się drugiej połowie roku.  

Nie dotyczy Konkursy mogą być ogłaszane 
dopiero po złożeniu projektu budżetu 
na kolejny rok, tj. po 15 listopada. 

28. Ryszard Kowalski, 
Rada Działalności 
Pożytku Publicznego, 
TKKF 

 pkt 10 – zapis proponowany „wspieranie 
edukacji, wychowania i wychowania 
fizycznego” 

Odrzucić Przedsięwzięcia dotyczące sfery 
sportu i wychowania fizycznego  są 
realizowane w ramach ustawy o 
sporcie (konkursy ogłaszane przez 
WSiT) 

29. Ryszard Kowalski, 
Rada Działalności 
Pożytku Publicznego, 
TKKF 

 pkt 11 – zapis proponowany „wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej 
(sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji 
ruchowej)” 

Odrzucić Przedsięwzięcia dotyczące sfery 
sportu i wychowania fizycznego  są 
realizowane w ramach ustawy o 
sporcie (konkursy ogłaszane przez 
WSiT) 

30. Ryszard Kowalski, 
Rada Działalności 
Pożytku Publicznego, 
TKKF 

 Program na rok 2013, Rozdział VI 
Priorytetowe zadania publiczne, § 8 pkt 6, 
podpunkt a – proponowany zapis 
„organizacja czasu wolnego dzieci i 
młodzieży połączona z działalnością 
edukacyjną i wychowawczą poprzez 
sport, rekreację ruchową i rehabilitację 

Nie dotyczy W ramach wskazywanego priorytetu 
realizowane mogą być jedynie 
przedsięwzięcia z zakresu 
profilaktyki antyalkoholowej. 
Przedsięwzięcia dotyczące sfery 
sportu i wychowania fizycznego  są 
realizowane w ramach ustawy o 
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ruchową.”  sporcie (konkursy ogłaszane przez 
WSiT). 

31. Ryszard Kowalski, 
Rada Działalności 
Pożytku Publicznego, 
TKKF 

 § 8 pkt 7 – proponuję „wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej sportu, 
rekreacji ruchowej, rehabilitacji ruchowej 
w tym między innymi: 

a) tworzenie warunków w tym 
organizacyjnych sprzyjających 
rozwojowi sportu, rekreacji 
ruchowej i rehabilitacji ruchowej 

b) zapewnienie rozwoju fizycznego 
dzieci i młodzieży, 
interdyscyplinarne szkolenie 
uzdolniono sportowo dzieci i 
młodzieży 

c) organizowanie imprez sportowych, 
rekreacyjnych i imprez dla osób 
niepełnosprawnych  

d) współpraca międzynarodowa i 
integracja środowisk sportu, 
rekreacji ruchowej i rehabilitacji 
ruchowej 

e) wspierania szkoleń wolontariuszy, 
instruktorów, trenerów sportu, 
rekreacji ruchowej i rehabilitacji 
ruchowej 

f) propagowanie idei olimpijskiej 

Częściowo 
przyjęte  

Przedsięwzięcia dotyczące sfery 
sportu i wychowania fizycznego  są 
realizowane w ramach ustawy o 
sporcie (konkursy ogłaszane przez 
WSiT). W ramach tych konkursów 
można ubiegać się o środki na sport 
osób niepełnosprawnych. Jednakże 
Wydział Komunikacji Społecznej i 
Informacji zwróci się do Wydziału 
Sportu i Turystyki o rozważenie 
propozycji wydzielenia pewnej puli 
pieniędzy na projekty z zakresu 
kultury fizycznej i sportu,  
adresowane wyłącznie do 
środowiska osób 
niepełnosprawnych. 
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wśród mieszkańców miasta, 
zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży, wspieranie rozwoju 
sportu paraolimpijskiego 



       

VII Podsumowanie 
  

 Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 r.” zostały przeprowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej 

i Informacji w dniach od 18 września do 9 października 2013 r.  

 
 W konsultacjach społecznych wzięło udział 8 organizacji pozarządowych, które 

złożyły łącznie 31 uwag do treści Programu. Spośród złożonych uwag: 5 - uwzględniono 

w całości, 4  - uwzględniono częściowo, 18  - odrzucono. Decyzjom o odrzuceniu  

towarzyszy uzasadnienie. Cztery uwagi nie dotyczyły bezpośrednio kwestii zawartych 

w Programie, a stanowiły głos w dyskusji o współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 

pozarządowymi.  
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