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Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń                          

z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 
 

  

Termin 

 
12 czerwca – 24 września 2019 r. 

  

Liczba 

uczestników 

 

 
Łącznie 82 osoby wzięły udział w konsultacjach społecznych: 

 73 osoby uczestniczyły w spotkaniu konsultacyjnym                 
zorganizowanym w dniu 26 czerwca 2019 r., o godz. 16.00  
w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI,  
Al. Solidarności 1-3, w tym członkowie Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Torunia (RDPP) 

 9 przedstawicieli 9 organizacji pozarządowych zgłosiło uwagi 
do projektu programu drogą internetową (28 wspólnych 
propozycji zgłoszonych przez 8 organizacji oraz 5 uwag  
przesłanych przez 1 organizację).  

  

Organizatorzy 

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta 
Torunia (RDPP) 

  

Przedmiot 

konsultacji 

 

 
Celem przeprowadzonych konsultacji było wypracowanie                                  
w procedurze partycypacyjnej projektu dokumentu regulującego 
współpracę pomiędzy GMT a organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 

  

Przebieg 

 

 
Harmonogram konsultacji społecznych: 

 12 czerwca 2019 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych 
dotyczących rocznego programu współpracy; 

 26 czerwca 2019 r. – otwarte spotkanie konsultacyjne  
dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego 
zbierano propozycje do programu w ramach siedmiu grup 
tematycznych (tematy określone we współpracy z RDPP); 

 lipiec – sierpień  2019 r. – praca nad programem, analiza 
zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego we 
współpracy z wydziałami merytorycznymi UMT, CWB, MOPR , 
RDPP oraz przygotowanie propozycji programu; 

 11 września – 24 września 2019 r. – ostatnia faza konsultacji – 
zebranie uwag końcowych do dokumentu; 

 30 września 2019 r. – wydanie opinii do projektu dokumentu  
przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.  
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I.   Otwarte spotkanie konsultacyjne „Wspólnie o programie”  
 

26 czerwca 2019 r. w godz. 16.00 – 18.00 w Centrum  
Kulturalno-Kongresowym JORDANKI, Al. Solidarności 1-3 odbyło się 
spotkanie konsultacyjne „Wspólnie o programie”. W spotkaniu udział 
wzięły 73 osoby: 

 przedstawiciele organizacji pozarządowych; 

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

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń 
współpracujących z NGO;  

 członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, 

 radni Miasta Torunia. 
 
O najważniejszych obszarach współpracy Gminy Miasta Toruń  
z organizacjami pozarządowymi rozmawialiśmy w formule 
warsztatowej. Uczestnicy spotkania brali udział w pracach jednej  
z siedmiu zaproponowanych grup roboczych. Prace grupy roboczej 
prowadzili moderatorzy (przedstawiciele sektora samorządowego  
i reprezentanci sektora pozarządowego). 
Rozmowy dotyczyły najważniejszych obszarów współpracy:  

 kultura, 

 sport i rekreacja, 

 promocja miasta i turystyka, środowisko, 

 rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców, 

 ochrona zdrowia i niepełnosprawność,  

 seniorzy,  

 dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego 
Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie 
użytkowników). 

W trakcie spotkania zebrano 72 uwagi/propozycje.  
Organizacje wskazywały m.in. na potrzebę: 

 zwiększenia dostępności do kultury osobom z niepełno-
sprawnościami,  

 promocji i popularyzacji lokalnej twórczości i twórców także poza 
terenem Gminy Miasta Toruń, 

 realizacji inicjatyw mających na celu łączenie nauki i kultury, 

 zwiększenia liczby Centrów Aktywności Lokalnej na terenie miasta, 

 utworzenia bazy wolontariuszy i organizacji poszukujących 
wolontariuszy (organizatorów wydarzeń), 

 przesyłania subskrypcji/informacji o nowych konkursach. 
Zgłoszono również propozycje, które nie dotyczyły programu,  
ale regulaminów i dokumentów konkursowych, m.in.: 

 zaproponowano przyznawanie dodatkowych punktów ofertom 
konkursowym, które uwzględniają udział osób 
niepełnosprawnych, 

 wskazano na potrzebę punktowania ofert konkursowych  
za merytoryczną kadrę fachowców 

 zaproponowano określenie jednolitych kosztów kwalifikowanych. 
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II. Praca nad programem, analiza zagadnień zgłoszonych podczas 
spotkania konsultacyjnego we współpracy z wydziałami 
merytorycznymi UMT, CWB, MOPR , RDPP oraz przygotowanie 
propozycji programu. 
 
Do dnia 26 lipca 2019 r. wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Torunia 
oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Toruń (Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Centrum Wsparcia Biznesu  
w Toruniu), współpracujące z organizacjami pozarządowymi dokonały 
analizy propozycji/uwag zgłoszonych podczas spotkania oraz przesłały 
propozycje do programu na 2020 r.  
Uwagi/propozycje zostały również przekazane członkom Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Propozycje zgłoszone 
podczas spotkania konsultacyjnego były tematem spotkania RDPP  
w dniu 29 sierpnia 2019 r. w TCAL 2.Piętro.  
 
Na podstawie otrzymanych propozycji/uwag od przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych urzędu  
i gminy oraz informacji zawartych w sprawozdaniu z realizacji 
programu w 2018 r. przygotowano projekt programu współpracy na 
rok 2020.  
 
 
III. Ostatnia faza konsultacji - zebranie uwag końcowych do 

dokumentu 
 
W dniu 11 września br., w ramach II etapu konsultacji społecznych, na 
miejskich stronach internetowych opublikowana została wstępna 
wersja projektu dokumentu. W terminie od 11 do 24 września br. 
organizacje mogły jeszcze wnieść uwagi do opublikowanego 
dokumentu. W tym trybie 9 organizacji zgłosiło 33 uwagi do projektu 
programu, z których 15 zostało uwzględnionych w przedstawionym 
projekcie programu. 
 
Projekt programu współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi był 
tematem posiedzenia RDDP w dniu 16 września 2019 r.  
 
 
IV. Przedstawienie projektu dokumentu na posiedzeniu Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia 
 
Projekt programu, po II etapie konsultacji, został przedstawiony  
Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia w dniu  
27 września 2019 r.  
W dniu 30 września 2019 r. Rada wydała, z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej, pozytywną opinię do projektu dokumentu. 
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Akcja 

informacyjno

-promocyjna 

 

 
 
Konsultacjom społecznym towarzyszyła szeroka akcja informacyjna.  
Zastosowano następujące narzędzia komunikacyjne: 
  zaproszenie podpisane przez Prezydenta Miasta Torunia, przesłane 

przedstawicielom środowiska pozarządowego mailowo  
z wykorzystaniem bazy kontaktowej urzędu oraz z systemu witkac.pl 

 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia (miejska strona 
internetowa: www.torun.pl, miejski serwis poświęconym 
konsultacjom społecznym: www.konsultacje.torun.pl, miejski serwis 
informacyjny dla organizacji pozarządowych: www.orbitorun.pl); 

 portal społecznościowy FB (profil orbiToruń); 
 lokalne media (udział w spotkaniu konsultacyjnym).  
 

 

 

 

 

Koszt 

 
 
Koszt organizacji konsultacji społecznych dotyczących programu 
współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. wyniósł 
2 515,74 zł brutto i obejmował wydatki związane z wynajmem sali  
na spotkanie konsultacyjne w CKKI JORDANKI w Toruniu wraz z usługą 
cateringową. 

 

 

 

Uwagi 

 
Podczas spotkania konsultacyjnego w CKK JORADNKI w Toruniu 
zgłoszono wiele ciekawych i ważnych propozycji/uwag do rocznego 
programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Praca 
w grupach pozwoliła na omówienie wielu istotnych tematów 
współpracy obu sektorów.  Osoby, które nie mogły uczestniczyć 
w spotkaniu, miały możliwość przesłania swoich uwag drogą 
elektroniczną (nie tylko w ramach II etapu konsultacji).  
 
Szczegółowe zestawienie uwag i opinii znajduje się w poniższej tabeli:         
 
  72 uwagi zebrane na spotkaniu konsultacyjnym  

„Wspólnie o programie” (I etap konsultacji); 
  33 uwagi zgłoszone drogą internetową (w ramach II etapu 

konsultacji).  
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 Zestawienie propozycji i uwag zgłoszonych przez przedstawicieli środowiska pozarządowego w procesie partycypacyjnym tworzenia  

„Programu współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi w 2020r." 

Zestawienie zawiera uwagi zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o programie" w dniu 26 czerwca 2019 r., godz. 16.00  

w CKK Jordanki w Toruniu (pozycje: 1 - 72) oraz podczas ostatniego etapu konsultacji społecznych dokumentu, do dnia 24 września 2019 r.  

(pozycje: 73 - 105). 
 

Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

KULTURA 

1. Zwiększenie dostępności do kultury osób z 

niepełnosprawnościami (np. osób z dysfunkcją wzroku) 

Realizowane.  

 

 

Propozycja wpisuje się w istniejący program.  

Temat może być przedmiotem oferty konkursowej składanej 

przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu ofert na 

wykonanie zadań dedykowanych osobom z 

niepełnosprawnościami  oraz na wspieranie rozwoju kultury 

i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej. 

Ponadto, na zlecenie miasta, powstaje sieć Centrów 

Aktywności Lokalnej, tj. lokalnych miejsc spotkań  i 

aktywności dla mieszkańców Torunia. 

CAL-e funkcjonują już na trzech osiedlach: Bielawy, 

Bydgoskie Przedmieście, Czerniewice. W drugiej połowie 

2020 r. uruchomione zostaną kolejne trzy: na osiedlu tzw. 

Jar, na Stawkach oraz Na Skarpie. 

Zadaniem Punktów Aktywności Lokalnej jest integracja 

lokalnej społeczności, m.in. poprzez prowadzenie działań 

animujących lokalną społeczność – wynikających ze 

zgłaszanych przez nią potrzeb oraz nieodpłatne udostępnianie 

przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców. Miejsca te 

udostępniają mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji 

własnych pomysłów na lokalne działania.  

Centra Aktywności Lokalnej to ogólnodostępne miejsca, w 

których mieszkańcy mogą sami być gospodarzami lub 

współgospodarzami (z podmiotem realizującym zadanie). 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

2. Propozycja dodania zapisu do rozdziału VI pkt d:  

„promocja i popularyzacja lokalnej twórczości i twórców  

także poza terenem Gminy Miasta Toruń” 

Realizowane.  

 
Wpisuje się w istniejący program - § 8 pkt 1 lit. d.  

Program umożliwia wspieranie zadań z zakresu 

promocji i popularyzacji lokalnej twórczości  

i twórców także poza terenem Gminy Miasta Toruń. 

3. Propozycja uwzględnienia zapisu do umowy dotacyjnej 

„zmiana kosztorysu w trakcie trwania projektu wymaga 

aneksu” 

Nie dotyczy programu. 

Już realizowane. 

Uwaga nie dotyczy programu współpracy a ramowego 

wzoru umowy określonego w Rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie 

wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących 

realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 

wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057). 

Wzór umowy uwzględnia  już taki zapis. Zgodnie z § 15 

„Forma pisemna oświadczeń” wzoru umowy pkt. 1 

„Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane 

w związku z niniejszą umową wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być 

dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę 

kryteriów wyboru oferty Zleceniobiorcy(-ców)”. 

4. Potrzeba ogłoszenia odrębnego konkursu dotyczącego 

priorytetowych kwestii (np. Rok Moniuszkowski) 

Już realizowane.  

 

Ogłaszane są konkursy ofert na wykonanie konkretnych 

zadań, m.in. na: 

 realizację wydarzeń w ramach obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 organizację wydarzeń w  ramach obchodów  

100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski,  

 realizację Festiwalu Wisły w Toruniu, 

 prowadzenie działań w ramach kampanii społecznej 

pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”, 

 realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu. 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

5. Propozycja dodania do programu obszaru współpracy 

„realizacja inicjatyw mających na celu łączenie nauki i 

kultury” 

Przyjęte. Propozycja  uwzględniona  w § 8 pkt 1 lit. f projektu 

dokumentu. 

6. Propozycja prowadzenia konsultacji regularnie i częściej  Realizowane. Propozycja  jest już uwzględniona  w programie  

w § 7 pkt 3: „konsultowanie z RDPP i organizacjami 

pozarządowymi projektów aktów normatywnych 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, zgodnie ze zwyczajowo przyjętymi 

formami”. Tylko w ub.r. urząd przeprowadził 21 

procesów konsultacyjnych, do których byli zapraszani 

również przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

SPORT I REKREACJA 

7. Propozycja przyznawania dodatkowych punktów ofertom 

konkursowym, które uwzględniają udział osób 

niepełnosprawnych 

Nie dotyczy programu. 

Przyjęte. 

Na wniosek przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w części V „Termin i warunki realizacji zadań” 

regulaminów konkursowych wprowadzono warunek 

konieczny jakim jest dostępność zadania dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

W sytuacji kiedy dostępność projektu dla tej grupy 

mieszkańców Torunia jest obligatoryjna, zrezygnowano 

z dodatkowej punktacji w tym zakresie. 

Propozycja dotyczy karty oceny ofert. Zaproponowana 

zostanie w tym zakresie zmiana - oferty, które będą 

przewidywały i ułatwiały udział osób z 

niepełnosprawnościami (zawierające dodatkowe 

informacje o beneficjentach) będą dodatkowo 

punktowane.  

8. Przyznawanie punktów za zadania/oferty integrujące osoby 

niepełnosprawne  

Nie dotyczy programu. 

Przyjęte. 

 

 

j.w. 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

9. Rozważenie możliwości subskrypcji/informacji  

o nowych konkursach z określonej dziedziny/zakresu  

Przyjęte.  

Już realizowane. 

 

Propozycja  jest już uwzględniona  w programie -  

§ 7 pkt 1: „wzajemne informowanie się  

o planowanych kierunkach działań”. Informacje o 

planowanych lub ogłoszonych konkursach  

przesyłana jest przez generator ofert witkac.pl.  

10. Propozycja budowy boisk do gry w kule (bule), 

np. przy orlikach (Przystań Toruń – obok plaży) 

Odrzucono.  

Nie dotyczy programu. 

 

Uwaga nie dotyczy programu.  

Istnieje możliwość zgłoszenia projektu  

w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. 

11. Tworzenie programów tematycznych nawiązujących  

do konkretnych wydarzeń/rocznic 

Realizowane. Ogłaszane są konkursy ofert na wykonanie konkretnych 

zadań, m.in. na: 

 realizację wydarzeń w ramach obchodów 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości, 

 organizację wydarzeń w  ramach obchodów  

100-lecia powrotu Torunia  

do wolnej Polski,  

 realizację Festiwalu Wisły w Toruniu, 

 prowadzenie działań w ramach kampanii społecznej 

pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”, 

 realizację Festiwalu Drwęcy w Toruniu. 

12. Uwzględnienie programów wieloletnich w przypadku sportu 

(stabilizacja programu i rozwoju zawodników) 

Odrzucono. 

 

Z uwagi na specyfikę zadania i uwzględnianie w ocenie 

wyników sportowych wypracowany został model 

rocznego dofinansowania projektów sportowych.  

 

13. Zwiększenie środków finansowych na konkurs z zakresu 

rekreacji  

Realizowane. 

 

Wysokość środków uzależniona jest od możliwości 

finansowych GMT (w budżecie Gminy Miasta Toruń 

zaplanowano wyższą pulę konkursowa na wykonanie 

zadania w tym zakresie). 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

14. Procedura konkursowa tylko w wersji on-line Nie dotyczy programu. 

Odrzucono. 

Z uwagi na planowane zmiany w dokumentach 

konkursowych, które mogą wejść w życie tuż przed 

ogłoszeniem otwartych konkursów ofert i konieczność 

dostosowania systemu - generatora ofert do nowych 

formularzy obowiązywać będzie jeszcze wersja 

papierowa.  

Propozycja do rozważenia w roku następnym.  

 

 

PROMOCJA MIASTA I TURYSTYKA, ŚRODOWISKO 

15. Większe zainteresowanie studentami z zagranicy Nie dotyczy programu. 

Odrzucono. 

Zadania publiczne zlecane są do realizacji  

organizacjom pozarządowym, a nie osobom fizycznym 

(w tym przypadku studentom). 

16. Miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym  

 

Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 

 

Uwaga nieprecyzyjna. Dotyczy Programu Działań  

Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata  

2014 -2020, przyjętego uchwałą Nr 83/19 Rady Miasta 

Torunia z dnia 7 marca 2019 r. 

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych ujęte zostały 

już w projekcie dokumentu (§ 8 pkt. 5). 

17. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym 

(włączenie w działanie) 

Realizowane. 

 

Zadania na rzecz osób niepełnosprawnych ujęte zostały 

już w projekcie dokumentu (§ 8 pkt. 5). 

Możliwe jest złożenie oferty konkursowej w tym 

zakresie.  

18. Konkursy dot. promocji mają być nadal  Realizowane. Zadanie ujęte już w projekcie dokumentu (§ 8 pkt. 2  

lit. e). Możliwe jest złożenie oferty konkursowej  

w tym zakresie. 
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19. Program powinien zawierać również inne dokumenty oraz 

załączniki (np. wzór umowy) 

Odrzucono. Wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór 

sprawozdania określa Rozporządzenie 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz 

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 

(Dz. U. z 2018 poz. 2057). 

20. Uwaga do konkursu dot. Punktów Aktywności Lokalnej – 

unieważnienie konkursu niezgodnie z regulaminem 

Nie dotyczy programu. 

 

II tura konkursu została unieważniona z uwagi na brak 

zapewnienia przez oferentów dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami i seniorów. Zgodnie z 

regulaminem konkursowym zadanie winno mieć 

charakter otwarty i dostępny dla mieszkańców Torunia, 

w tym udostępniać przestrzeń na potrzeby i działania 

mieszkańców Torunia. Także w świetle zgłaszanych 

wyżej postulatów związanych z tworzeniem właściwych 

warunków dla osób niepełnosprawnych działanie miasta 

w tym zakresie było właściwe. 

21. Przeanalizowanie podziału środków po dokonaniu  

oceny przez komisję konkursową 

Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 

Zgodnie z procedurą komisja konkursowa ocenia oferty 

pod względem formalnym, następnie merytorycznym, 

po przyznaniu przez poszczególnych członków komisji 

punktacji przeliczana jest średnia arytmetyczna 

(punktowa ocena końcowa), oferty z wynikiem co 

najmniej 60% max. liczby punktów otrzymują 

rekomendację komisji wraz z propozycją wysokości 

dotacji.  

22. Konieczność uzasadnienia zmian w porównaniu 

do propozycji komisji konkursowej  

Nie dotyczy programu. 

 

Uwaga nieprecyzyjna. Nie dotyczy programu. 
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23. Wpływ oceny oferty na poziom dofinansowania  Nie dotyczy programu. 

Realizowane.  

 

Ocena oferty ma wpływ na rekomendację komisji  

i proponowaną wysokość dotacji. Często w ramach 

jednego konkursu wpływają bardzo zróżnicowane 

oferty, o odmiennej specyfice, wymagające różnych 

nakładów. Trudno takie projekty porównywać ze sobą, 

oferty oceniane są przez komisje indywidualnie.  

Zadania zlecane są na podstawie otwartych konkursów 

ofert, a nie zamówień publicznych, przy rozstrzygnięciu 

których decyduje cena.  

24. Potrzeba przyspieszenia terminu przygotowania umów   Nie dotyczy programu. 

Realizowane w ramach 

możliwości. 

Procedura konkursowa  prowadzona jest bez zbędnej 

zwłoki. Bywa, że oferenci zwlekają z dostarczeniem 

korekty oferty, która jest podstawą do przygotowania 

umowy dotacyjnej.  

 

25. Zrozumienie wspólnego celu realizacji zadań oraz idei 

partnerstwa 

Realizowane.  

Uwaga nieprecyzyjna.  

 

Wspólnie opracowywany program świadczy o 

zrozumieniu celu współpracy i partnerstwa.  

Stąd deklaracja – wstęp do projektu dokumentu.  

26. Współpraca na innych polach niż tylko konkursy 

(nieruchomości/lokale) 

Realizowane.  

 

Rozdział V uwzględnia nie tylko finansowe formy 

współpracy ale również pozafinansowe.  

27. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich – 

dofinansowanie organizacji (NIW CRSO) Narodowy Instytut 

Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa \ Obywatelskiego 

– konkursy na wsparcie rozwoju instytucjonalnego  

Nie dotyczy programu. 

Uwaga nieprecyzyjna.  

 

Organizacje mają możliwość korzystania z tego typu 

funduszy w konkursach krajowych. 

28. Wpisanie w regulaminach konkursów jednolitych (takich 

samych dla wszystkich konkursów) kosztów kwalifikowanych 

lub wskazanie - co jest niekwalifikowane 

Nie dotyczy programu. 

Do dalszej analizy. 

Uwaga dotyczy regulaminów konkursowych .  

Do dalszej analizy. Będzie omawiane podczas 

tegorocznego Forum NGO. 

29. Zmiany treści umowy w odniesieniu do wzoru  Nie dotyczy programu. 

 

W odróżnieniu do wzoru oferty i wzory sprawozdania 

wzór umowy dotacyjnej  jest ramowy i może 

uwzględniać zmiany, dodatkowe zapisy.  
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RODZINA, POLITYKA SPOŁECZNA, INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 

 

30. Propozycja odseparowania środków z MOPR  

(np. ogłoszenie konkursu przez innego operatora)  

Odrzucono. MOPR w Toruniu jest gminną jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej powołaną i zobowiązaną do 

realizacji zadań gminy i powiatu (własnych i zleconych) 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

Ujęte w § 8 ust. 1 pkt. 21 projektu programu 

priorytetowe zadania publiczne wynikają wprost  

z ww. ustaw.  Szeroki zakres zadań priorytetowych 

zawartych w Rozdziale VI projektu programu zawiera 

m.in. zadania z zakresu wsparcia, edukacji, aktywizacji  

rodziny, dzieci, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i 

innych grup społecznych realizowane również przez 

inne jednostki organizacyjne urzędu/gminy.  

31. Utworzenie bazy asystentów osób niesamodzielnych 

(niepełnosprawnych, niewidomych) – w ramach tworzenia 

centrum wolontariatu  

Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 

Od 1 lipca 2017 r. do 30.06.2020 r. MOPR realizuje 

projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”  

ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w 

którym usługami asystenckimi objętych jest  

40 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i 

znacznym. 

32. Zwiększenie świadomości rodzin (dzieci) w zakresie zdrowego 

trybu życia (edukacja, wyrabianie dobrych nawyków, 

profilaktyka sportowa, żywieniowa) 

Realizowane.  Zadanie wpisuje się w istniejący program (zgodnie z § 8 

ust. 1 pkt. 3, 4). W ramach ogłaszanych konkursów 

istnieje możliwość złożenia oferty w tym zakresie.  

Realizowane są również programy polityki zdrowotnej 

uwzględniające wspomniany problem. 
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33. Stworzenie standardu klubu młodzieżowego  

dla wszystkich dzieci/młodzieży „z problemem”  

+ program wprowadzający do projektów  

Nie dotyczy programu. 

Do dalszej analizy.   

MOPR zleca realizację zadania pn. prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci – zasady 

prowadzenia placówki określają przepisy ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W przypadku innych placówek – temat do dalszej 

analizy. 

34. Stworzenie miejsca integracyjnego dla rodzin wszystkich 

(kompleksowo) – pokój sensoryczny, pokój gier i zabaw, 

wsparcie psychologa itp. – wieloletnie zadanie  

Przyjęto.  Zadanie wpisuje się w program (§ 8 ust. 1 pkt. 15 lit. b, 

pkt. 17 projektu dokumentu). Istnieje także możliwość 

zgłoszenia projektu w ramach realizacji Budżetu 

Obywatelskiego. 

35. Przyspieszenie terminu rozstrzygnięcia konkursów Nie dotyczy programu. 

Realizowane w ramach 

możliwości.  

Dot. regulaminu konkursów.  Rozstrzygnięcie 

konkursów prowadzone jest bez zbędnej zwłoki. 

Możliwości komisji konkursowej w tym zakresie 

uwarunkowane są liczbą złożonych ofert, koniecznością 

ich oceny pod względem formalnym, umożliwienie 

dokonania poprawek oferentom (5 dni roboczych) i 

oceny merytorycznej ofert. Często wyniki publikowane 

są szybciej niż zaplanowany w regulaminie termin 

rozstrzygnięcia konkursu.  

36. Punktowanie ofert konkursowych (w zakresie zdrowia, polityki 

społecznej) za merytoryczną kadrę fachowców  

Nie dotyczy programu. 

Realizowane.  

 

W zadaniach publicznych zlecanych przez MOPR, 

kwalifikacje osób mogących realizować konkretne 

zadanie, określane są stosownymi przepisami.  

W związku z tym, jednym z istotnych kryteriów 

podlegających ocenie w zadaniach z zakresu pomocy 

społecznej jest możliwość realizacji zadania przez 

oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i 

adekwatność kwalifikacji kadry do rodzaju zadania.   
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37. Punktowanie dostosowania miejsca realizacji projektu  

do potrzeb osób niepełnosprawnych  

Nie dotyczy programu. 

Realizowane.  

 

W karcie oceny ofert na zadania zlecane przez MOPR 

uwzględnione i punktowane jest kryterium dot. 

dostosowania miejsca realizacji projektu do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej. W karcie oceny innych 

projektów to zagadnienie zostanie ponownie 

uwzględnione. 

 

38. Wsparcie finansowe na dostosowanie lokalu gminnego do 

potrzeb osób niepełnosprawnych  

Odrzucono.  

  

W przypadku zlecania przez MOPR zadań na rzecz osób 

niepełnosprawnych  jednym z podstawowych  

wymogów jest dostosowanie lokalu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Ponadto nowo wybudowane obiekty oraz budynki 

remontowane są przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (zgodnie z możliwościami formalno 

– prawnymi). 

 

39. Standaryzacja (poprawienie) norm żywieniowych  dla osób 

realizujących zadania zlecone  

Nie dotyczy programu. 

Do dalszej analizy. 

Propozycja do analizy przez MOPR podczas 

opracowywania nowych regulaminów konkursowych na 

realizację zadań, w których finansowane jest 

wyżywienie uczestników zadania. 

 

 

40. Odrzucanie ofert jednorazowych, kompleksowe  

działania aktywizacyjne/integracyjne w ramach projektu 

(indywidualne/szkolenie/event) – punktowana cykliczność  

Nie dotyczy programu. 

Odrzucono. 

Zadania zlecane są w trybie konkursowym. Zadania 

ocenia komisja konkursowa. Katalog zadań ujęty w 

projekcie dokumentu dotyczy priorytetowych zadań 

publicznych i jest katalogiem otwartym.  
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OCHRONA ZDROWIA I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 

 

41. Zgłoszono problem, że większość wydziałów pracuje tylko do 

godz. 15.30. Szczególne w okresie realizacji projektów 

wskazane byłoby, gdyby niektóre wydziały pracowały raz w 

tygodniu do godz. 17.00. 

Nie dotyczy programu. 

 

Część wydziałów urzędu pracuje dłużej. Dla 

usprawnienia komunikacji z NGO wprowadzony został 

generator ofert, który umożliwia przekazywanie 

niezbędnych dokumentów w systemie on-line. Ponadto 

oferty konkursowe, jak i pozostałe dokumenty można 

przesłać z wykorzystaniem poczty tradycyjnej, bez 

konieczności bezpośredniego kontaktu z danym 

wydziałem.  

42. Zgłoszono prośbę, aby w konkursach ofert część środków 

dedykować na projekty na rzecz osób niewidomych i 

niedowidzących. 

Odrzucono. Program uwzględnia działania na rzecz osób  

z niepełnosprawnościami. Program zapewnia równy 

dostęp dla wszystkich grup z różnymi dysfunkcjami i nie 

ma możliwości rozdzielenia środków przeznaczonych 

tylko i wyłącznie na działalność na rzecz osób 

niewidomych i niedowidzących. Ponadto wiele 

projektów uwzględnia udział osób z wielorakimi 

niepełnosprawnościami (np. ruchową, wzroku). 

43. Zgłoszono potrzebę opracowania kompendium informującego 

o pomocy dla osób niepełnosprawnych /gdzie osoba z 

określoną niepełnosprawnością może się udać i po jaką po 

pomoc/. 

Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 

W Gminie Miasta Toruń funkcjonuje kilka informatorów 

m. in. przygotowany przez Miejski Zespół Orzekania o 

Niepełnosprawności. Aktualnie trwają prace do 

stworzenia kolejnego informatora. 

44. Zgłoszono problem, że wielu studentów z zagranicy nie jest 

ubezpieczonych i należałoby im pomóc w tym zakresie. 

Nie dotyczy programu. 

Odrzucono. 

 

Uwaga dotyczy rozwiązań systemowych, nienależących 

do konsultowanego tematu. 
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45. Zaproponowano, żeby obniżyć procentowy wkład własny 

organizacji w konkursach ofert do 10%. 

Nie dotyczy programu. 

Do dalszej analizy. 

Propozycja nie dotyczy treści programu a 

szczegółowego regulaminu otwartego konkursu ofert. 

Poziom wymaganego wkładu własnego jest 

zróżnicowany w poszczególnych konkursach ofert. 

Biorąc pod uwagę typy działalności mające większe 

możliwości pozyskiwania środków ze źródeł innych niż 

publiczne. Jedną z podstaw współpracy z sektorem ngo 

jest możliwość pozyskiwania przez te organizacje 

funduszy spoza budżetu gminy. 

46. Zaproponowano, by kłaść większy nacisk na konkursy na 

projekty wieloletnie /chodzi o ciągłość finansowania/. 

Realizowane Program uwzględnia zapis dotyczący  zwiększenia ilości 

zadań publicznych zlecanych w formie umów 

wieloletnich (§ 6 ust. 7).  W 2018 r. podpisano  

15 umów wieloletnich, tj. o 114,29%  więcej  

niż w roku 2017. 

47. Zasugerowano, żeby projekty z zakresu „służby zdrowia” były 

traktowane priorytetowo /w przeciwieństwie do projektów 

takich jak np. wycieczki itp./ 

Odrzucono. Program uwzględnia zadania z zakresu ochrony zdrowia 

i wsparcia osób z niepełnosprawnościami priorytetowo, 

m.in. w zakresie wyższego % udziału dotacji miejskiej w 

kosztach zadania.  Sama procedura konkursowa polega 

na ocenie celowości zadania i jego atrakcyjności oraz 

czy oferta jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs. 

48. Zgłoszono potrzebę możliwości uzyskania środków na 

szkolenia mające na celu „profesjonalizację” usług na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

Przyjęto. W trybie otwartych konkursów ofert jest możliwość 

złożenia oferty na tego rodzaju zadanie.  

49. Zgłoszono potrzebę tworzenia „zespołów terapeutycznych” Odrzucono. 

 

Propozycja jest niezrozumiała.  

 

SENIORZY 
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50. 
Propozycja obniżenia stawki godzinowej dla II grupy 

odbiorców za najem pomieszczeń w TCAL 2.Piętro  

Do analizy. 

 

Do dalszej analizy przy podsumowaniu całorocznej 

działalności TCAL 2.Piętro. 

 

51. 

Zwiększenie liczby Centrów Aktywności Lokalnej (aktualnie 

funkcjonują 3w Toruniu, np. Centrum Targowe Park – dużo 

pomieszczeń) 

Przyjęto.  

Realizowane. 

W projekcie dokumentu uwzględniono rozwój sieci 

CAL-i. CAL-e funkcjonują już na trzech osiedlach: 

Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Czerniewice. Do 

końca br. uruchomione zostaną kolejne trzy: na osiedlu 

tzw. Jar, na Stawkach oraz Na Skarpie. 

52. Projekty aktywizujące seniorów (problemy z frekwencją) Nie dotyczy programu. Za dobór grupy docelowej i rekrutację odpowiadają  

zleceniobiorcy zadań publicznych. 

53. Potrzeba utworzenia kolejnych takich miejsc jak Uniwersytet 

III Wieku (w Toruniu jest aktualnie tylko jeden – słuchaczy ok. 

1.400 osób, 30 sekcji) 

Przyjęto.  

Realizowane. 

W projekcie dokumentu uwzględniono rozwój sieci 

CAL-i. CAL-e funkcjonują już na trzech osiedlach: 

Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Czerniewice. Do 

końca br. uruchomione zostaną kolejne trzy: na osiedlu 

tzw. Jar, na Stawkach oraz Na Skarpie.  

Dodatkowo funkcjonuje Kamienica Inicjatyw, której 

oferta dedykowana jest przede wszystkim toruńskim 

seniorom.  

54. Większa liczba partnerów dot. Karty Seniora  Nie dotyczy programu. Na bieżąco jest uzupełniania lista partnerów. Ostateczna 

decyzja o przystąpieniu do programu należy jednak do 

przedsiębiorców.  

OFERTA/REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  

TORUŃSKIEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 2. PIĘTRO (DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKÓW) 
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55. Wsparcie i dofinansowanie organizacji – międzynarodowego 

wsparcia cudzoziemców/studentów obcokrajowców 

Częściowo przyjęto. Katalog ujęty w dokumencie zawiera priorytetowe 

zadania na rok 2020. Projekty powinny realizować 

zadania publiczne gminy. W projekcie dokumentu 

uwzględniono nowe zadania z zakresu wspierania 

działalności na rzecz mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz wspierania działalności na rzecz 

integracji cudzoziemców (ale nie organizacji lecz 

działań przez nie podejmowanych). 

56. Konkursy dla studentów z zagranicy – stypendia  Odrzucono. Zadania publiczne zlecane są do realizacji organizacjom 

pozarządowym, a nie osobom fizycznym (w tym 

przypadku stypendia dla studentów).  

57. Centrum wolontariatu – wymiana Speed-dating  Realizowane. Dokument uwzględnia promocję i wsparcie organizacji 

wolontariatu - § 15 lit. c.  

Spotkania wolontariuszy z organizatorami wydarzeń 

będą realizowane przez TCAL 2.Piętro podczas 

tegorocznej edycji Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości. 

 

58. Integracja europejska – integracja międzynarodowa  Realizowane. Projekt uwzględnia już zadanie z zakresu integracji 

europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami (§ 8 pkt. 8). 

 

59. Baza wolontariuszy i organizacji poszukujących wolontariuszy 

(organizatorów wydarzeń) 

Realizowane. Dokument uwzględnia promocję i wsparcie organizacji 

wolontariatu - § 15 lit. c.  

TCAL 2.Piętro za pomocą zintegrowanego systemu 

informatycznego będzie korelowało współpracę 

wolontariuszy z organizatorami wydarzeń.  

Obecnie trwają pracę nad utworzeniem Toruńskiego 

Centrum Wolontariatu na stronie: www.2pietrotorun.pl. 

 

http://www.2pietrotorun.pl/
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

60. Program wsparcia studentów z zagranicy – centrum 

konsultacyjne (nocleg, praca) – promocja  

Nie dotyczy programu. Program dotyczy współpracy międzysektorowej.  

61. Baza otwartych konkursów (wyszukiwarka) i newsletter Realizowane. Zadanie realizowane już za pomocą serwisu miejskiego 

dedykowanego NGO: orbitorun.pl i generatora ofert: 

witkac.pl. 

 

62. Zmniejszenie drugiej stawki wynajmu pomieszczeń – dla II 

grupy odbiorców  

Do analizy. Do dalszej analizy przy podsumowaniu całorocznej 

działalności TCAL 2.Piętro. 

 

 

INNE UWAGI – ZGŁOSZONE DODATKOWO PODCZAS SPOTKANIA 

63. Propozycja zlecenia organizacji pozarządowej prowadzenia 

edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w szkołach (klasy IV – 

VIII szkoły podstawowej, młodzież ucząca się w liceach, 

technikach  

oraz szkołach zawodowych)  

Odrzucono. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia  

3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów 

nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 639) treści z zakresu m.in. wychowania 

seksualnego są realizowane w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych na przedmiocie: wychowanie  

do życia w rodzinie (WDŻ). Na każdym etapie 

edukacyjnym realizowane są zgodnie z podstawą 

programową przez nauczycieli posiadających  

wymagane kwalifikacje w tym zakresie.  

64. Minimalizowanie obowiązkowych kontaktów  

oferentów z wydziałami merytorycznymi UMT  

(problem z pogodzeniem obowiązków zawodowych  

osób działających w NGO – działacze społeczni) 

Nie dotyczy programu. 

Realizowane. 

Dla usprawnienia komunikacji z NGO wprowadzony 

został generator ofert, który umożliwia przekazywanie 

niezbędnych dokumentów w systemie on-line. Ponadto 

oferty konkursowe, jak i pozostałe dokumenty można 

przesłać z wykorzystaniem poczty tradycyjnej,  

bez konieczności bezpośredniego kontaktu  

z danym wydziałem. 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

65. Potrzeba zapewnienia adresu siedziby NGO  

(kierowanie korespondencji na jeden adres organizacji) 

Realizowane. W Toruniu od ok. roku funkcjonuje TCAL 2.Piętro przy 

ul. Konopnickiej 13, które udostępnia adres  

na potrzeby rejestracji organizacji oraz na jej bieżące 

funkcjonowanie.  

66. Rekrutacja lokalnych (osiedlowych) animatorów zabaw  Nie dotyczy programu. 

Uwaga nieprecyzyjna. 

Za dobór grupy docelowej i rekrutację odpowiadają  

zleceniobiorcy zadań publicznych. 

67. Przygotowanie osób wyrażających chęć bycia animatorem  Realizowane. W ramach zadań ujętych w programie możliwe jest 

złożenie oferty konkursowej w tym zakresie  

(§ 8 pkt 15). 

68. Utworzenie banku (centrum) wolontariusza  Realizowane. Dokument uwzględnia promocję i wsparcie organizacji 

wolontariatu - § 15 lit. c.  

TCAL 2.Piętro za pomocą zintegrowanego systemu 

informatycznego będzie korelowało współpracę 

wolontariuszy z organizatorami wydarzeń.  

Obecnie trwają pracę nad utworzeniem Toruńskiego 

Centrum Wolontariatu na stronie: www.2pietrotorun.pl. 

69. Ustalenie zasad pracy centrum wolontariusza – certyfikat 

jakości  

Realizowane. Dokument uwzględnia promocję i wsparcie organizacji 

wolontariatu - § 15 lit. c.  

TCAL 2.Piętro za pomocą zintegrowanego systemu 

informatycznego będzie korelowało współpracę 

wolontariuszy z organizatorami wydarzeń.  

Obecnie trwają pracę nad utworzeniem Toruńskiego 

Centrum Wolontariatu na stronie: www.2pietrotorun.pl. 

70. Ustalenie rejonów o szczególnych potrzebach animacyjnych  Nie dotyczy programu. 

Uwaga nieprecyzyjna. 

 

- 

71. Jak nie my to dziecko z ulicy zostanie zagospodarowane przez 

grupy przestępcze  

Nie dotyczy programu. 

Uwaga nieprecyzyjna. 

 

- 
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Lp. Propozycja 
 

Sposób wykorzystania 

 

Uzasadnienie stanowiska 

72. Wykorzystanie i wdrożenie swoich zasad pracy animatora 

(streetworkera) 

Nie dotyczy programu. 

Uwaga nieprecyzyjna. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Tematy zgłoszone w ramach ostatniego etapu konsultacji społecznych 
 

 

Lp 

Nr 

paragrafu 

(np. § 10)  

lub nazwa 

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania 
Uzasadnienie stanowiska 

73. Rozdział I  

§ 1 ust. 2 

pkt 14 

pełnomocniku - należy przez  

to rozumieć pełnomocnika Prezydenta 

Miasta Torunia  

ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi;  

 

pełnomocniku - należy przez  

to rozumieć pełnomocnika  

Prezydenta Miasta Torunia ds. współpracy z 

organizacjami pozarządowymi (należy wskazać konkretny 

wydział urzędu miasta/jednostkę organizacyjną miasta, w 

którym umiejscowiony jest pełnomocnik) 

Uzasadnienie 
Taka zmiana zwiększy jasność i ułatwi znalezienie 

pełnomocnika w strukturze UM, co jest szczególnie 

ważne dla nowopowstałych organizacji. 

Przyjęto. W § 1 ust. 2 pkt 14 dodano 

nazwę właściwego działu 

urzędu.  
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74. Rozdział I  

§ 1 

Nowe zapisy 18) miejska strona internetowa – należy przez to rozumieć 

stronę www.torun.pl 

19) miejski serwis poświęcony konsultacjom społecznym 

– należy przez to rozumieć stronę 

www.konsultacje.torun.pl 

20) miejski serwis informacyjny dla organizacji 

pozarządowych – należy przez to rozumieć stronę 

www.orbitorun.pl 

Uzasadnienie 
Zapis uściśli o jakie strony chodzi i jednocześnie będzie 

odesłaniem do konkretnych adresów dla osób, które 

dopiero zaczynają szukać informacji o organizacjach 

pozarządowych w mieście. Numeracja może być inna, tak 

aby pt 16 i 17 były na końcu „słowniczka”. 

 

Przyjęto. W § 1 ust. 2 dodano  

pkt 18 – 20 zgodnie  

z propozycją.  

 

Lp 

Nr 

paragrafu 

(np. § 10)  

lub nazwa 

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania 
Uzasadnienie stanowiska 

75. Rozdział V  

§ 6 ust. 2 

pkt 5 

5) w zakresie wspierania rodziny na 

podstawie art. 190 ust. 1 i 2 ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  

(Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. 

zm.);  

 

5) w zakresie wspierania rodziny na podstawie art. 190 

ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r  

(Dz. U. z 2019r. poz. 1111 z późn. zm.);  

 

Uzasadnienie 

Zapis zwiększający precyzję i konsekwentny z innymi 

punktami tego rozdziału. 

Przyjęto ze 

zmianą. 

Dodano w Rozdziale V  

§ 6 ust. 2 pkt 5 zgodnie z 

zasadami przywoływania 

aktów prawnych.  

 

76. Rozdział V  

§ 6 ust. 4  

Szczegółowe zasady i tryb 

postępowania przy zlecaniu realizacji 

zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert określa 

prezydent. 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania przy zlecaniu 

realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego 

konkursu ofert określa prezydent w formie pisemnej 

decyzji, ogłaszanej zgodnie z zapisami wymienionymi w 

ust. 3.  

Uzasadnienie 
Zapis zwiększający precyzję. 

Odrzucono. Procedura  zlecania realizacji 

zadań publicznych z 

pominięciem otwartego 

konkursu ofert i wybór 

organizacji w tym trybie nie 

jest decyzją administracyjną 

w rozumieniu kodeksu 
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postępowania 

administracyjnego i nie 

stosuje się do nich przepisów 

kpa. 

77. Rozdział V  

§ 6 ust. 4 

pkt 8 

8. Gmina będzie prowadzić i rozwijać 

ofertę toruńskiego inkubatora NGO 

pod nazwą: Toruńskie Centrum 

Aktywności Lokalnej 2. Piętro, 

którego celem będzie wspieranie 

aktywności mieszkańców Torunia 

zrzeszonych w organizacjach 

pozarządowych, realizujących zadania 

własne gminy oraz w grupach 

inicjatywnych planujących powołanie 

organizacji pozarządowych. 

8. Gmina będzie prowadzić i rozwijać ofertę toruńskiego 

inkubatora organizacji pozarządowych pod nazwą: 

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro, 

którego celem będzie wspieranie aktywności 

mieszkańców Torunia zrzeszonych w organizacjach 

pozarządowych, realizujących zadania własne gminy oraz 

w grupach inicjatywnych planujących powołanie 

organizacji pozarządowych.  

Uzasadnienie 
Sformułowanie „organizacje pozarządowe” jest bardziej 

zrozumiałe niż NGO. 

Przyjęto. W Rozdziale V  

§ 6 ust. 4 pkt 8 zamieniono 

wyrażenie: „NGO” na 

wyrażenie: „organizacji 

pozarządowych”. 

 

Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

78. Rozdział V  

§ 6 ust. 9 

9. Gmina wspierając potencjał 

wspólnot i społeczności lokalnych 

będzie dalej rozwijać sieć Centrów 

Aktywności Lokalnej – miejsc 

otwartych dla mieszkańców, przez 

nich współtworzonych, dających 

przestrzeń i wiedzę niezbędną do 

realizacji własnych pomysłów na 

lokalne działania, wpierających 

rozwój wolontariatu. 

9. Gmina wspierając potencjał wspólnot i społeczności 

lokalnych stale rozwija sieć Centrów Aktywności 

Lokalnej – miejsc otwartych dla mieszkańców, przez nich 

współtworzonych, dających przestrzeń i wiedzę niezbędną 

do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, 

wpierających rozwój wolontariatu. 

 

Uzasadnienie 

Zmiana „będzie dalej rozwijać” na „stale rozwija” – 

podkreśla aktywny i stale trwający proces, a nie plan na 

bliżej nieokreśloną przyszłość. 

Odrzucono. Jest to program roczny i 

trudno zapewnić „stałość” 

działania w tym zakresie. 

Rozwój sieci CAL zależy 

również w dużym stopniu od 

potencjału organizacji 

pozarządowych - wybór 

operatorów Centrów 

dokonany zostanie w trybie 

otwartych konkursów ofert.  

79. Rozdział V  

§ 7 ust. 10 

10) rozbudowę i aktualizację 

miejskiego serwisu informacyjnego 

dla organizacji pozarządowych 

zawierającego bazę danych o 

10) prowadzenie, rozbudowę i aktualizację przez 

pracownika wydziału X miejskiego serwisu 

informacyjnego dla organizacji pozarządowych 

zawierającego bazę danych o organizacjach 

Częściowo 

przyjęto. 

W rozdziale V  

§ 7 ust. 10 uwzględniono 

wyrażenie „prowadzenie”.  

Określenie pracownika 
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organizacjach pozarządowych 

realizujących zadania publiczne, 

informacje o inicjatywach i 

przedsięwzięciach realizowanych 

przez organizacje pozarządowe;  

 

pozarządowych realizujących zadania publiczne, 

informacje o inicjatywach i przedsięwzięciach 

realizowanych przez organizacje pozarządowe;  

 

Uzasadnienie 

W zmianie dodajemy prowadzenie –  

to punkt wyjścia do rozbudowy i aktualizacji. Dodatkowo 

określenie konkretnego stanowiska/wydziału 

prowadzącego stronę internetową zwiększy precyzję 

zapisu. 

 

 

 

 

 

działu urzędu ogranicza 

możliwość podjęcia przez 

Gminę współpracy w tym 

zakresie z organizacją 

pozarządową.  

 

Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

80. Rozdział V  

§ 7 ust. 13 

13) przekazywanie organizacjom 

pozarządowym zamortyzowanych 

środków trwałych, sprzętu i 

wyposażenia biurowego na 

prowadzenie ich działalności 

statutowej realizującej zadania własne 

gminy;  

 

13) przekazywanie organizacjom pozarządowym 

zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i 

wyposażenia biurowego na prowadzenie ich działalności 

statutowej realizującej zadania własne gminy. Informacje 

o częstotliwości i sposobie przekazywania sprzętu 

dostępne są na stronie organizacji pozarządowych oraz 

przesyłane newsletterem.  

 

 

Uzasadnienie 

Należy dookreślić sposób i częstotliwość ogłaszania 

możliwości przekazywania wskazanych środków 

trwałych. 

Odrzucono. 

Realizowane. 

Informacje zawarte są w 

sprawozdania z realizacji 

programu. Organizacje będą 

informowane do dostępnym 

sprzęcie. 



  
 

 
 

33 

81. Rozdział V  

§ 7  

Nowy zapis 15) rozsyłanie newslettera na adresy email znajdujące się 

w miejskiej bazie organizacji pozarządowych  

 

 

Uzasadnienie 

Newsletter jest dobrą i sprawdzoną formą informowania 

organizacji o planowanych bądź prowadzonych 

działaniach. Wpisuje się w pozafinansowe formy 

współpracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęte.  

Już realizowane. 

Zapis w Rozdziale V  

§ 7 „wzajemne 

informowanie się o 

planowanych 

kierunkach działań” 

uwzględnia już tego typu 

działania. 

 

 

Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

82. Rozdział V  

§ 6 ust. 10 

Nowy zapis 
Miasto wspierając powstawanie nowych organizacji 

pozarządowych wprowadza program „Grant na start”. 

Program przeznaczony jest dla nowopowstałych 

organizacji, które powstały w okresie 12 miesięcy przed 

dniem ogłoszenia programu. Organizacje mogą 

wnioskować o grant do 5 000 zł rozliczany ryczałtowo. 

Kryteria przyznawania grantów reguluje regulamin 

programu. 

 

Uzasadnienie 

Często barierą dla powstania organizacji pozarządowej 

Odrzucono.  

Do dalszej 

analizy. 

Propozycja zbyt ogólna.  

Nie tylko organizacje nowe 

czy o rocznej działalności 

borykają się z problemami 

organizacyjnymi. 

 

Miasto wspiera takie 

organizacje za 

pośrednictwem 2.Piętra, 

oferując swoje usługi silnie 

wspomaga młode 

organizacje i grupy 

inicjatywne planujące 
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jest brak kapitału na rozpoczęcie działalności. Większość 

grantów jest projektowa i nie może być wykorzystana 

bezpośrednio na rozwój organizacji. Taki program będzie 

mógł pełnić analogiczną rolę, jaką pełnią dotacje z urzędu 

pracy na otwarcie działalności gospodarczej czy program 

PROO NIW-u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powołanie „pozarządówki”.  

Wsparcie finansowe na 

rozwój organizacji ngo mogą 

pozyskiwać z funduszy na 

poziomie krajowym, w tym 

także udostępnianych przez 

silne organizacje 

pozarządowe. 

Uwaga zostanie przekazana 

do dalszej analizy.  

 

Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

83. Rozdział V  

§ 6 ust. 11 

Nowy zapis Projekty do 20 000 zł rozliczane są ryczałtowo i oceniane 

na podstawie wskaźników.  

 

Uzasadnienie 

Taka forma rozliczania jest mniej obciążająca dla 

organizacji, a jednocześnie pozwala na większą 

elastyczność realizacji zadań, harmonogramu i budżetu 

zadania. 

Odrzucono. Propozycja dot. rozwiązań 

systemowych. Sposób i 

formę rozliczania dotacji 

określa wzór sprawozdania  

z wykonania zadania 

publicznego określony  

w Rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu 

do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 

października 2018 r.  

w sprawie wzorów ofert  

i ramowych wzorów umów 
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dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów 

sprawozdań z wykonania 

tych zadań (Dz.U. 2018  

poz. 2057). Wzór ten  

nie podlega modyfikacji i 

obowiązuje od 2 marca  

2019 r. Nowy formularz 

uwzględnia obowiązek 

rozliczania dotacji przez 

rezultaty.  

 

 

Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

84.  Rozdział 

VI  

§ 8 ust. 3 

Nowy zapis d) profilaktyka w zakresie zagrożeń zdrowia i życia w 

ruchu drogowym 

 

Uzasadnienie 

W mieście mamy sporo kolizji, potrąceń i wypadków, 

głównie z udziałem pieszych. Zdrowie i życie 

mieszkańców jest narażone każdego dnia na drogach. 

Dlatego należy dopisać profilaktykę w tym zakresie i 

podjąć działania zwiększające świadomość zagrożeń i 

bezpieczeństwa na drogach. 

Odrzucono. 

 

 

Wskazana propozycja 

zmiany nie dotyczy zdrowia, 

a edukacji w zakresie ruchu 

drogowego 

85. Rozdział 

VI  

§ 8 ust. 4  

a) projekty i programy profilaktyczne 

na rzecz przeciwdziałania, 

alkoholizmowi, narkomanii i innym 

uzależnieniom, HIV/AIDS oraz 

przemocy;  

  

 

a) projekty i programy profilaktyczne na rzecz 

przeciwdziałania, alkoholizmowi, narkomanii, 

uzależnieniu od nikotyny oraz innym uzależnieniom, 

HIV/AIDS oraz przemocy;  

 

Uzasadnienie 

Uważamy, że uzależnienie od nikotyny powinno zostać 

wpisane w tym punkcie, ponieważ stanowi poważny 

Odrzucono. 

 

Zapis uwzględnia również 

inne uzależnienia. 
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problem i pociąga za sobą duże koszty leczenia chorób 

wywołanych paleniem papierosów. 
 

 

Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

86. Rozdział 

VI  

§ 8 ust. 5 

 

 

 

wspierania osób niepełnosprawnych, 

poprzez m.in.:  

a) aktywizację i integrację społeczną 

osób niepełnosprawnych;  

b) działania usprawniające;  

c) edukację społeczną w zakresie 

potrzeb i możliwości osób 

niepełnosprawnych,  

d) likwidację barier w 

komunikowaniu się,  

e) wsparcie otoczenia osób 

niepełnosprawnych;  

  

 

 

wspierania osób z niepełnosprawnościami, poprzez m.in.:  

a) aktywizację i integrację społeczną osób z 

niepełnosprawnościami;  

b) działania usprawniające;  

c) edukację społeczną w zakresie potrzeb i możliwości 

osób z niepełnosprawnościami,  

d) likwidację barier w komunikowaniu się,  

e) wsparcie otoczenia osób z niepełnosprawnościami;  

 

Uzasadnienie  

Proponowana zmiana jest zgodna z założeniami 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i 

usuwa stygmatyzujący charakter dotychczasowego zapisu. 

Odrzucono. 

 

Art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy  

o działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie określa nazwę 

sfery pożytku publicznego w 

tym zakresie. 

 

87. Rozdział 

VI  

§ 8 ust. 14 

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 

oraz wydarzeń połączonych z 

zazielenieniem przestrzeni miejskiej 

celem wskazywania sposobów 

korzystania z zasobów środowiska 

zapewniających zrównoważony 

a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych realizowane z pomocą programów 

edukacji ekologicznej, konkursów, szkoleń, warsztatów i 

imprez o charakterze masowym oraz wydarzeń 

połączonych z zazielenieniem przestrzeni miejskiej celem 

wskazywania zrównoważonych sposobów korzystania z 

zasobów środowiska. 

 

Uzasadnienie  

Zmiana upraszczająca język. 

 

Odrzucono. Propozycja może i upraszcza 

sam zwrot, ale utrudnia 

zrozumienie sensu zadania.  

Uwaga niezrozumiała.  
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rozwój  

 

 

 

 

 

Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

88. Rozdział 

VI  

§ 8 ust. 14  

Nowy zapis Dodać punkt w brzmieniu: 

 

f) przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i zwiększanie 

świadomości zagrożeń klimatycznych wśród 

mieszkańców województwa  

 

Uzasadnienie: 

Kryzys klimatyczny jest jednym z poważniejszych 

wyzwań i problemów przed jakim stoimy, dlatego też 

działania antykryzysowe powinny znaleźć 

odzwierciedlenie w różnych dokumentach strategicznych, 

w tym w Programie Współpracy. 

Odrzucono. Propozycja dotyczy 

mieszkańców województwa, 

natomiast konsultowany 

projekt jest dokumentem 

lokalnym, określającym 

współpracę Gminy Miasta 

Toruń z organizacjami 

pozarządowymi na rzecz 

mieszkańców Torunia.  

89. Rozdział 

VI  

§ 8 ust. 15  

lit. a 

a) wspieranie aktywizacji i integracji 

mieszkańców i przedsiębiorców 

Toruńskiego Centrum Miasta;  

 

 a) wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców i 

przedsiębiorców w ramach działań Toruńskiego Centrum 

Miasta; 

 

Uzasadnienie: 

Zapis, z powodu użycia wielkich liter, jest niejasny. Czy 

chodzi w nim o określenie dzielnicy? Jeśli tak, to można 

zrezygnować z wielkich liter.  

A może chodzi o Biuro Toruńskiego Centrum Miasta? 

Jeśli tak, to należy dodać sformułowanie „w ramach 

działań”. 

 

 

 

 

Częściowo 

przyjęto.  

Toruń nie ma podziału 

administracyjnego na 

dzielnice. Zapis określa 

grupę odbiorców zadania,  

tj. mieszkańców i 

przedsiębiorców wskazanego 

obszaru, a nie działań Biura 

Toruńskiego Centrum 

Miasta. Wprowadzono zapis 

w brzmieniu: 

„a) wspieranie aktywizacji i 

integracji mieszkańców i 

przedsiębiorców z obszaru 

Toruńskiego Centrum 

Miasta;”. 
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

90. Rozdział 

VI  

§ 8, ust. 20  

lit. d i f 

 

 

 

 

d) prowadzenie domu pomocy 

społecznej dla osób dorosłych, 

niepełnosprawnych intelektualnie;  

 

f) utworzenie i prowadzenie 

mieszkania chronionego wspieranego 

dla osób niepełnosprawnych, w 

szczególności z zaburzeniami 

psychicznymi;  

 

d) prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

dorosłych, z niepełnosprawnością intelektualną;  

 

f) utworzenie i prowadzenie mieszkania chronionego 

wspieranego dla osób z niepełnosprawnościami,  

w szczególności z zaburzeniami psychicznymi;  

 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana jest zgodna z założeniami 

Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i 

usuwa stygmatyzujący charakter dotychczasowego zapisu. 

Odrzucono. Nazwy przywołanych zadań 

ściśle określa art. 53 i art. 56 

ustawy o pomocy społecznej. 

91. Rozdział 

VI  

§ 8 ust. 20 

Nowy zapis Dodać punkt w brzmieniu: 

h) prowadzenie ośrodka wsparcia osób bezdomnych 

 

 

Uzasadnienie: 

Obok placówek opiekuńczo-wychowawczych, wsparcia 

dla osób opuszczających ZK, itd. Powinien również 

znaleźć się zapis o wsparciu dla osób bezdomnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Odrzucono. Na terenie Gminy 

funkcjonuje schronisko i 

noclegownia dla 

bezdomnych mężczyzn.  

W przyszłym roku planuje 

się uruchomienie ze środków 

UE (w ramach projektu) 

mieszkania chronionego dla 

osób wychodzących z 

bezdomności. 
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

92. Rozdział 

VI 

Nowy paragraf Proponujemy dopisanie par 9  

w brzmieniu: 

 

„Wszystkie priorytetowe zadania publiczne wymienione 

w par 8 pt 1-21 realizowane są z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, ekologii, włączania grup 

zagrożonych wykluczeniem oraz z uwzględnieniem 

zapobiegania zmianom klimatycznym.” 

 

Uzasadnienie: 

Taki zapis pozwoli upowszechnić dobre praktyki w 

organizacji wydarzeń i realizacji zadań. Np. ograniczy 

zużycie plastiku (butelki, kubki, itd.), włączy osoby 

zagrożone wykluczeniem również w zadaniach 

bezpośrednio im niepoświęconych, zwiększy świadomość 

społeczną dotyczącą zagrożeń klimatycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odrzucono. Zapis ten wymaga dalszej 

analizy. Zadania zlecane są 

organizacjom przede 

wszystkim w trybie 

otwartych konkursów ofert.  

W związku z faktem, iż wzór 

oferty oraz sprawozdania z 

wykonania zadnia ma 

określone pola (nie można 

tych wzorów modyfikować), 

trudno będzie zweryfikować 

zaproponowany w tym 

przypadku warunek 

bezwzględny.  
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

93. Rozdział 

VI VIII § 

10 

§ 10. Ze strony gminy za realizację 
programu odpowiedzialne są następujące 
działy urzędu oraz jednostki 
organizacyjne gminy:  
1) dział właściwy ds. kultury - w zakresie 
określonym w § 7 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 oraz w 
§ 8 pkt 1;  

2) dział właściwy ds. zdrowia i polityki 
społecznej - w zakresie określonym w § 7 
pkt 1, 3, 4, 5 i 6 oraz w § 8 pkt 3, 4, 5, 12, 
15 lit. b i 17;  

3) dział właściwy ds. edukacji - w zakresie 
określonym w § 7 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 oraz w 
§ 8 pkt 6;  

4) dział właściwy ds. sportu i rekreacji - w 
zakresie określonym w § 7 pkt 1, 3, 4, 5 i 
6 oraz w § 8 pkt 7;  

5) dział właściwy ds. rozwoju i 
programowania europejskiego - w 
zakresie określonym w § 7 pkt 1, 3, 5, 6 i 
7 oraz w § 8 pkt 8 i 11;  

6) dział właściwy ds. ochrony ludności - w 
zakresie określonym w § 7 pkt 1, 3, 4, 5 i 
6 oraz w § 8 pkt 13;  

7) dział właściwy ds. środowiska i zieleni - 
w zakresie określonym w § 7 pkt 1, 3, 4, 5 
i 6 oraz w § 8 pkt 14 i 21;  

8) dział właściwy ds. komunikacji 
społecznej i informacji - w zakresie 
określonym w § 7 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

Zmiana numeracji odnośników do innych paragrafów 

dokumentu 

 

 

Uzasadnienie: 

Jeśli nasze pomysły zostaną uwzględnione, to zmieni się 

numeracja punktów, którą należy ujednolicić. 

Przyjęto. Zweryfikowano pod 

względem poprawności.  
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11 oraz w § 8 pkt 12 i 15 lit. b;  

9) dział właściwy ds. mieszkalnictwa - w 
zakresie określonym w § 6 ust. 1  
pkt 3;  

10) dział właściwy ds. integracji i 
aktywizacji mieszkańców i 
przedsiębiorców obszaru Toruńskiego 
Centrum Miasta – w zakresie określonym 
w § 6 ust. 1 pkt 5, § 7 pkt 1, 5, 7 oraz w § 
8 pkt 15 lit. a;  

11) dział właściwy ds. ochrony zabytków - 
w zakresie określonym w § 7 pkt1, 5, 7 
oraz w § 8 pkt 1 lit. e;  

12) dział właściwy ds. promocji i turystyki 
- w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 
4, § 7 pkt 1, 5, 7, w § 8 pkt 2 oraz w § 11 
pkt 5;  

13) jednostka organizacyjna właściwa ds. 
rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji 
zawodowej - w zakresie określonym w§ 7 
pkt 1, 3, 4, 5 i 6 oraz w § 8 pkt. 9, 10, 15 
lit. b i 16;  

14) dział właściwy ds. obsługi urzędu – w 
zakresie określonym w § 8 pkt 18;  

15) dział właściwy ds. rewitalizacji w 
zakresie określonym w § 7 pkt 1, 3, 5, 6, 7 
oraz w § 8 pkt 19;  

16) jednostka organizacyjna właściwa ds. 
pomocy społecznej – w zakresie 
określonym w § 7 pkt 1, 3, 5 i 6 oraz w § 8 
pkt 20.  
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

94. Rozdział 

VIII § 11 

ust. 1  

lit. b 

b) z pominięciem otwartego konkursu 

ofert;  

  

 

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 

19 a ustawy;  

 

Uzasadnienie: 

Zapis zwiększający precyzję. 

 

 

 

Przyjęto z 

modyfikacją. 

W rozdziale VIII § 11 ust. 1 

lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) z pominięciem otwartego 

konkursu ofert (w trybie art. 

19 a ustawy);”. 

 

95. Rozdział X  

§ 14 ust. 13 

13) wdrożone procedury i rozwiązania 

systemowe, wypracowane przy 

udziale środowiska pozarządowego.  

 

13) wdrożone procedury i rozwiązania systemowe, 

wypracowane przy udziale środowiska pozarządowego w 

ramach wspólnych zespołów konsultacyjnych i 

doradczych.  

 

Uzasadnienie: 

Ustęp 13 wymaga doprecyzowania, aby wskaźnik był 

bardziej jasny i mierzalny. 

Odrzucono. Proponowany zapis 

ogranicza formę współpracy 

miasta z organizacjami w 

tym zakresie (tylko do 

formalnych zespołów).  

 

96. Rozdział X  

§ 15 

§ 15. Prezydent, do 31 maja 2021 r., 

przedstawi radzie miasta 

sprawozdanie z realizacji programu. 

§ 15. Prezydent, do 31 maja 2021 r., przedstawi radzie 

miasta sprawozdanie z realizacji programu. Sprawozdanie 

będzie zawierać m. in. zestawienie projektów wraz z 

kwotami grantów i ich ewaluację. Sprawozdanie zostanie 

podane do publicznej wiadomości na miejskim serwisie 

informacyjnym dla organizacji pozarządowych.  

 

Uzasadnienie: 

Uściślenie zapisu i rozszerzenie jego zakresu o publiczne 

podanie do wiadomości mieszkańców, a nie tylko 

przedstawienie sprawozdania radzie miasta. 

 

 

 

Odrzucono. Publikację sprawozdania 

określa ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie.  

Nie przenosi się zapisów z 

aktów prawnych wyższej 

instancji do dokumentów 

lokalnych.  

Co powinno zawierać 

sprawozdanie określa już  

§ 14. 
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

97. Rozdział 

XI  

§ 17 ust. 1 

§ 17. 1. Projekt programu został 

przygotowany w procedurze 

partycypacyjnej zrealizowanej przez 

Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji oraz Radę Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Torunia, 

przy udziale toruńskich organizacji 

pozarządowych i jednostek 

organizacyjnych urzędu 

współdziałających z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

§ 17. 1. Projekt programu został przygotowany w 

procedurze partycypacyjnej zrealizowanej przez Wydział 

Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Radę 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy 

udziale toruńskich organizacji pozarządowych i jednostek 

organizacyjnych urzędu współdziałających z 

organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem 

wniosków ze sprawozdania z realizacji Programu 

Współpracy z 2018 roku.  

 
Uzasadnienie: 
Sprawozdanie jest formą ewaluacji, a ta przy programach 

jednorocznych jest niezbędnym elementem tworzenia 

diagnozy. Stąd propozycja, aby dodać zapis o 

sprawozdaniu z realizacji Programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto. W Rozdziale XI  

§ 17 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 17. 1. Projekt programu 

został przygotowany w 

procedurze partycypacyjnej 

zrealizowanej przez Wydział 

Komunikacji Społecznej i 

Informacji oraz Radę 

Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia, 

przy udziale toruńskich 

organizacji pozarządowych i 

jednostek organizacyjnych 

urzędu współdziałających z 

organizacjami 

pozarządowymi (z 

uwzględnieniem 

sprawozdania z realizacji 

programu w 2018 r.).”. 
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

98. Rozdział 

XI 

§ 17 ust. 3 

3. Konsultacje zostały ogłoszone na 

miejskiej stronie internetowej, w 

miejskim serwisie poświęconym 

konsultacjom społecznym, w 

miejskim serwisie informacyjnym dla 

organizacji pozarządowych. 

Zaproszenie do konsultacji zostało 

przesłane przedstawicielom 

środowiska pozarządowego z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej 

oraz systemu witkac.pl. 

3. Konsultacje zostały ogłoszone na miejskiej stronie 

internetowej, w miejskim serwisie poświęconym 

konsultacjom społecznym, w miejskim serwisie 

informacyjnym dla organizacji pozarządowych. 

Zaproszenie do konsultacji zostało przesłane 

przedstawicielom środowiska pozarządowego mailowo z 

wykorzystaniem bazy kontaktowej UM oraz systemu 

witkac.pl. 

 

Uzasadnienie: 

Zapis o wysłaniu zaproszeń mówi  

tylko jak zostało to zrobione, a nie do kogo faktycznie 

zaproszenie zostało skierowane. Warto uściślić z jakiej 

bazy kontaktowej korzystają urzędnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto z 

modyfikacją. 

Zapis zmieniono: „mailowo  

z wykorzystaniem bazy 

kontaktowej urzędu oraz 

systemu witkac.pl.”.  
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

99. Rozdział 

XII 

§ 18 ust. 4 

Nowy zapis po ustępie 4 W skład komisji oceniającej wchodzą minimum 3 osoby z 

organizacji pozarządowych oraz merytoryczni eksperci 

zewnętrzni.  

 

Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za 

wykonaną pracę.  

 

Uzasadnienie: 

W zależności od zakresu projektu, aby ocenić go 

odpowiednio, potrzebny jest ekspert, który pracuje w 

danej dziedzinie. – Np. wnioski dotyczące ochrony 

zdrowia powinny być oceniane również przy udziale 

lekarzy, etc.  

Za wykonaną pracę – często kosztem pracy zawodowej – 

eksperci powinni otrzymać wynagrodzenie. 

Odrzucono. Zapis dot. rozwiązań 

systemowych.  

Zasady działania, w tym 

możliwość udziału 

ekspertów pracach komisji 

określa  

art. 15 ust. 2e i ust. 2ea 

ustawy o działalności 

pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

100. Cały 

dokument 

gmina Miasto lub Toruń 

 

Uzasadnienie: 

Aby dążyć do uproszczenia języka w aktach prawa 

lokalnego, sugerujemy pisanie ich językiem prostym. 

Czytelność dokumentu może zwiększyć m. in. 

ujednolicone używanie słów ‘miasto’ lub ‘Toruń’ zamiast 

„gmina”. 

 

 

 

 

 

 

 

Odrzucono. W dokumentach prawnych 

należy stosować nazwy 

obowiązujące.  
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

101. Rozdział 

VI 
Priorytetowe 

zadania 

publiczne, 

§ 8  

 

Brak odpowiedniego punktu w 

zadaniach publicznych 

Dodanie punktu nr 22: 

 

Działania w zakresie integracji cudzoziemców: 

- prowadzenie miejskiego punktu informacyjno 

doradczego dla cudzoziemców w Toruniu, wsparcie 

imigrantów w zakresie integracji, informacji i pomocy 

prawnej, nauki języka, adaptacji i wsparcia zawodowego. 

- rozwój edukacji i kompetencji międzykulturowych w 

Toruniu; 

- wspieranie edukacji, integracji dzieci z doświadczeniem 

migracyjnym w szkołach. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

możliwe jest realizowanie działań w zakresie integracji 

cudzoziemców (art. 4.1 pkt 4a).  

W tej chwili rośnie liczba cudzoziemców w Toruniu, 

szacujemy, że to około 10 tysięcy osób. Każdego roku ta 

liczba wzrasta. Cudzoziemcy stają się nowymi 

mieszkańcami miasta, przynosząc korzyści ekonomiczne, 

społeczne i kulturowe. W związku z koniecznością 

adaptacji i integracji nowych mieszkańców potrzebne są 

działania związane z nauką języka, informacją pobytową, 

adaptacją, edukacją. 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto.  Uwzględniono zapis  

w § 8 pkt 20 projektu 

dokumentu. 
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

102. Rozdział 

VI 
Priorytetowe 

zadania 

publiczne, 

§ 8  

 

Brak odpowiedniego punktu w 

zadaniach publicznych 

Dodanie punktu nr 23: 

 

Działania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności 

i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji 

w szczególności  

- utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów 

wspierających osoby doświadczające dyskryminacji i 

przemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i 

tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię 

i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne i narodowe, w 

tym prowadzenie rejestru i monitorowanie przejawów 

dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób 

z grup wyżej wymienionych; 

- realizacja edukacji z zakresu równego traktowania, 

równych szans, przeciwdziałania mobbingowi oraz 

przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana 

do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i 

mieszkanek Torunia, prowadzenie szkoleń, warsztatów, 

przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

możliwe jest realizowanie działań w tym zakresie (art. 4.1 

pkt 22). 

Samorząd lokalny włączając sąsiedztwa i lokalne 

społeczności powinien w szerszym zakresie wziąć 

odpowiedzialność za upowszechnianie i ochronę wolności 

i praw człowieka. W kontekście sytuacji dyskryminacji, 

nierównego traktowania, braku równych szans, przemocy 

Odrzucono.  Wiele lat ogłaszane były 

otwarte konkursy ofert na 

realizację przywołanego 

zadania. Z uwagi na brak 

zainteresowania wśród 

organizacji konkursem 

zrezygnowano z jego 

kontynuacji. Projekt 

dokumentu uwzględnia 

zadania priorytetowe, 

wskazane do realizacji  

w roku 2020 i nie jest 

katalogiem zamkniętym.  

Część z przywołanych 

działań może być 

uwzględnionych w ofertach 

konkursowych na zadania 

wymienione w § 8 pkt. 4, 5, 

6, 15 lit. b, 17 (szczególnie 

 w ramach Toruńskiego 

Tygodnia Tolerancji).  
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i mowy nienawiści wobec różnych grup mieszkańców i 

mieszkanek Torunia potrzebne jest podejmowanie działań 

wspierających, integracyjnych, edukacyjnych.  

Umocowanie bardziej czytelne wszelkich działań w 

zakresie budowania Torunia jako miasta otwartości, 

szacunku i akceptacji.  

Działania zgodne z zadaniami samorządów lokalnych w 

zakresie wspierania mieszkańców a także z ustawą o 

równym traktowaniu, regulacjami związanymi z polityką 

społeczną i edukacją. 
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

103. Rozdział 

VI 
Priorytetowe 
zadania 

publiczne, 

§ 8  

 

Brak odpowiedniego punktu w 

zadaniach publicznych 

Dodanie punku nr 24  

Edukacja i integracja społecznej mniejszości narodowych 

i etnicznych 

w szczególności: 

a) wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym, 

b) edukacja kulturowa, w tym społeczeństwa 

większościowego oraz wspieranie tożsamości mniejszości 

narodowych i etnicznych, 

c) realizacja programu na rzecz obowiązywania w życiu 

społecznym Miasta zasady wzajemnego szacunku; 

d) wspieranie dialogu międzykulturowego. 

Uzasadnienie: 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

możliwe jest realizowanie działań w zakresie integracji 

cudzoziemców (art. 4.1 pkt 4).  

Stworzenie przestrzeni dla realizowania inicjatyw dla i 

przez mniejszości etniczne i narodowe w Toruniu (ta 

grupa to nie cudzoziemcy ale obywatele Polski 

stanowiący mniejszości etniczne i narodowe). Działania 

zgodne z zadaniami samorządów lokalnych w zakresie 

wspierania mieszkańców a także z ustawą o 

mniejszościach etnicznych i narodowych, regulacjami 

związanymi z kulturą, polityką społeczną i edukacją. 

 

 

 

 

 

 

Przyjęto.  Uwzględniono zapis  

w § 8 pkt 22 projektu 

dokumentu. 
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

104. Rozdział 

VI 
Priorytetowe 

zadania 

publiczne, 

§ 8  

 

Brak odpowiedniego punktu w 

zadaniach publicznych 

Dodanie punktu nr 25 

 

Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

- w zakresie realizacji projektów edukacyjnych, 

wspierających i wzmacniających kobiety i mężczyzn 

doświadczających dyskryminacji i wykluczenia, w tym 

szczególnie działań dotyczących przeciwdziałania 

przemocy ze względu na płeć; 

- działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka. 

 

Uzasadnienie: 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

możliwe jest realizowanie działań w tym zakresie (art. 4.1 

pkt 9). 

 

Potrzeba rozwoju działań ukierunkowanych na równość 

szans kobiet i mężczyzn, w kontekście rozwoju 

społecznego i ekonomicznego a także ochrony przed 

przemocą i dyskryminacją.  

Działania zgodne z zadaniami samorządów lokalnych w 

zakresie wspierania mieszkańców a także z ustawą o 

równym traktowaniu, regulacjami związanymi z polityką 

społeczną i edukacją. 

 

 

 

 

 

Przyjęte.  Propozycję uwzględnia  

§ 8 pkt. 4 i 16.  
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Lp 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10)  

lub nazwa  

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Sposób 

wykorzystania  

Uzasadnienie stanowiska  

105. Rozdział 

VI 
Priorytetowe 
zadania 

publiczne, 

§ 8  

 

Brak odpowiedniego punktu w 

zadaniach publicznych 

Dodanie punktu nr 26  

Działalność zakresie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego: 

- przeciwdziałanie i zwalczanie radykalizacji 

- przeciwdziałanie i zwalczanie mowy nienawiści i 

przestępstw motywowanych nienawiścią  

- wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania, a także 

tendencji zmierzających do demokratyzacji środowiska 

kibiców, jego upodmiotowienia i wyzwolenia z dominacji 

grup o charakterze chuligańskim, 

- zminimalizowanie zachowań agresywnych, w tym  

o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w Toruniu 

za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-

pedagogicznej wśród młodzieży, kibiców piłkarskich  

oraz innych grup społecznych. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 

możliwe jest realizowanie działań w tym zakresie  

(art. 4.1 pkt 20). W kontekście sytuacji dyskryminacji, 

nierównego traktowania, braku równych szans, przemocy 

i mowy nienawiści wobec różnych grup mieszkańców i 

mieszkanek Torunia potrzebne jest podejmowanie działań 

wspierających, integracyjnych, edukacyjnych.  

Umocowanie bardziej czytelne wszelkich działań w 

zakresie budowania Torunia jako miasta otwartości, 

szacunku i akceptacji. Działania zgodne z zadaniami 

samorządów lokalnych w zakresie wspierania 

mieszkańców a także z ustawą o równym traktowaniu, 

regulacjami związanymi z polityką społeczną i edukacją. 

Przyjęte. Propozycję uwzględnia  

§ 8 pkt. 4, 6, 16, 1 i 22.  

Ponadto od 2017 r. 

realizowany jest w Toruniu 

„Program poprawy 

bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych i 

przejazdów dla 

rowerzystów”, w ramach 

którego podejmowane są 

m.in. następujące działania: 

montaż aktywnego 

oznakowania D-6, montaż 

tzw. "kocich oczek", 

malowanie piktogramów 

ostrzegawczych, budowa 

sygnalizacji świetlnych, 

budowa wysp azylu oraz 

doświetlanie  przejść dla 

pieszych.  

Policja oraz Straż Miejska  

w Toruniu także prowadzą 

działania służące poprawie 

bezpieczeństwa na drogach, 

w tym kampanie edukacje  

na rzecz niechronionych 

uczestników ruchu 

drogowego. 
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 Podsumowanie    Celem przeprowadzonych konsultacji było 
wypracowanie  w procedurze partycypacyjnej projektu dokumentu 
regulującego współpracę pomiędzy GMT i organizacjami 
pozarządowymi w 2020 r. 
Harmonogram konsultacji i narzędzia do tego procesu zostały 
opracowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego 
Miasta Torunia. Warsztatowa formuła konsultacji prowadzona jest  
w tym zakresie od 2015 r. Rozmowy przy stolikach tematycznych 
moderują zarówno przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia,  
jak i toruńskiego środowiska pozarządowego. W ostatnich latach 
zauważono wzrost zainteresowania konsultacjami społecznymi 
programu współpracy. Oznacza to, że środowisko pozarządowe 
preferuje możliwość wypowiedzenia się w tym temacie, zanim 
powstanie projekt dokumentu. W br. 73 uczestników spotkania brało 
udział w pracach jednej z siedmiu zaproponowanych grup roboczych: 

 kultura, 

 sport i rekreacja, 

 promocja miasta i turystyka, środowisko, 

 rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja 
mieszkańców, 

 ochrona zdrowia i niepełnosprawność,  

 seniorzy,  

 dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego 
Centrum Aktywności Lokalnej 2. Piętro (doświadczenie 
użytkowników). 

                                           W trakcie spotkania zebrano 72 uwagi/propozycje.  
Kolejnym etapem konsultacji była analiza zgłoszonych podczas 
spotkania 73 uwag/propozycji oraz praca nad projektem dokumentu. 
Działania te prowadzone były we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi urzędu i gminy oraz Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia.  
Wątki, które się pojawiały podczas rozmów stolikowych 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 wiele 
sugestii wykraczających poza ten dokument. Część tych uwag 
dotyczyła regulaminów i dokumentów konkursowych,  
m.in. dodatkowego punktowania ofert za dostępność dla osób  
z niepełnosprawnościami, oceniania ofert pod względem możliwości 
kadrowych, w tym kwalifikacji realizatorów. Uwagi te zostaną 
wykorzystane przy tworzeniu regulaminów konkursowych na rok 
2020.  
W ramach ostatniego etapu konsultacji 9 organizacji zgłosiło 33 uwagi 
do projektu programu, z których 15 zostało uwzględnionych  
w przedstawionym projekcie programu. Propozycje dotyczyły przede 
wszystkim uszczegółowienia dotychczasowych zapisów. W wyniku  
II etapu konsultacji dodano dwa nowe zadania publiczne z zakresu  
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wspierania działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz wspierania działalności na rzecz integracji cudzoziemców. 
Najbardziej istotne zmiany w samej treści konsultowanego 
dokumentu to:  
1) uzupełnienie priorytetowych zadania w zakresie: 

a) wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, promocji osiągnięć kulturalnych 
Torunia o: 

 realizację inicjatyw mających na celu łączenie nauki  
i kultury; 

 realizację wydarzeń w ramach obchodów 100-lecia 
powrotu Torunia do wolnej Polski; 

b) wspierania edukacji i wychowania o: 

 promocję postaw patriotycznych i obywatelskich - w 
czasie wolnym od zajęć szkolnych, działań edukacyjnych i 
wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i 
obywatelskie dzieci i młodzieży, w szczególności 
związanych z obchodami 100-lecia powrotu Torunia do 
wolnej Polski; 

 organizację przedsięwzięć w ramach kampanii społecznej 
pn. „Toruński Tydzień Tolerancji”; 

c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
d) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, edukacji mającej na celu wyrabianie 
prawidłowych postaw wobec środowiska i przyrody 
ożywionej wspierania edukacji i wychowania o: 

 wydarzenia połączone z zazielenieniem przestrzeni 
miejskiej 

 promocję postaw ekologicznych przyczyniających się do 
ochrony środowiska na terenie gminy; 

e) wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych o 
wspieranie integracji lokalnej społeczności poprzez 
prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej, tj. lokalnych 
miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia; 

f) pomocy społecznej. 
g) wspierania działalności na rzecz mniejszości narodowych i 

etnicznych oraz integracji cudzoziemców. 
 

Łącznie w ramach konsultacji zgłoszono 105 uwag, z których w całości 
lub częściowo uwzględniono 42. 34 uwagi nie dotyczyły programu, 
pozostałe zostały odrzucone lub przekazane do dalszej analizy.  
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Załączniki        Załącznik nr 1.  
                                   Zaproszenie Prezydenta Miasta Torunia 

 
           Załącznik nr 2.  
           Informacje o konsultacjach na stronach internetowych 

 

 

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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Temat spotkania konsultacyjnego (I etap konsultacji): 

Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. 
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Formuła spotkania: 

Otwarte spotkanie konsultacyjne dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zebrane 

zostaną propozycje do programu w ramach grup tematycznych – branżowych (spotkania stolikowe 

organizacji działających w tym samym obszarze – sferze pożytku publicznego): 

1) kultura, 

2) sport i rekreacja, 

3) promocja miasta i turystyka, środowisko, 

4) rodzina, polityka społeczna, integracja i aktywizacja mieszkańców, 

5) ochrona zdrowia i niepełnosprawność,  

6) seniorzy,  

7) dodatkowo – oferta/regulamin funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej  

2. Piętro (doświadczenie użytkowników).  

Uczestnicy deklarują swój udział w pracach jednej z wyżej zaproponowanych grup roboczych.  

 

Zasady spotkania: 

Uczestnicy spotkania biorą udział w zdeklarowanych grupach tematycznych. Prace grupy roboczej 

prowadzi dwóch moderatorów (przedstawiciel sektora samorządowego i reprezentant sektora 

pozarządowego). Na początku spotkania gospodarze stolików przedstawiają uczestnikom omawiane 

zagadnienie. Grupy prowadzą dyskusje na zadany temat. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania 

swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego. 

 

Uwaga: 
Jeżeli uważacie Państwo, że jest potrzeba omówienia dodatkowego/ ew. innego tematu, prosimy  

o zgłaszanie swoich propozycji do dnia 19 czerwca br. do godz. 13.00 na adres mailowy: 

m.skibicka@um.torun.pl. 

 

 

Schemat przebiegu konsultacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2  

Spotkanie konsultacyjne –  

I etap konsultacji  

 CKK JORDANKI,  

Al. Solidarności 1-3 

26 czerwca 2019 r., godz. 16.00 

Praca nad dokumentem, analiza zagadnień 

zgłoszonych podczas spotkania, 

przygotowanie we współpracy z Radą 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta 

Torunia propozycji projektu dokumentu  

 
Przedstawienie efektów pracy 

Prezydentowi Miasta Torunia 

 

Zgłaszanie uwag do wypracowanego  

projektu dokumentu –  

II etap konsultacji 

(miejskie strony internetowe, mailing) 

 

Przedstawienie Radzie Miasta Torunia  

gotowego dokumentu  

na sesji w dniu 10 października 2019 r. 

 

 

 

 

Analiza  i naniesienie  

zgłoszonych uwag  

mailto:m.skibicka@um.torun.pl
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miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl  
w dniu 11 czerwca 2019 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miejski serwis internetowy www.konsultacje.torun.pl w dniu 11 czerwca 2019 r. 

http://www.orbitorun.pl/
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miejski serwis internetowy www.rewitalizacja.torun.pl w dniu 14 czerwca 2019 r. 
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profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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w dniu 12 czerwca 2019 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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w dniu 18 czerwca 2019 r. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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w dniu 24 czerwca 2019 r. 
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miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.2pietrotorun.pl  
w dniu 24 czerwca 2019 r. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 

http://www.facebook.com/orbiTorun
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w dniu 26 czerwca 2019 r. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

miejski serwis internetowy www.konsultacje.torun.pl w dniu 11 września 2019 r. 
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miejski serwis internetowy dla organizacji pozarządowych www.orbitorun.pl  
w dniu 11 września 2019 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profil  orbiToruń na portalu społecznościowym www.facebook.com/orbiTorun 
w dniu 12 września 2019 r. 

http://www.orbitorun.pl/
http://www.facebook.com/orbiTorun
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