
załącznik nr 1 do Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. 

L.p. Nazwa organizacji Zapis w projekcie programu Proponowane zmiany Uzasadnienie opiniującego
Stanowisko wydziału UMT 

odpowiedzialnego za zadanie

1 Stowarzyszenie 

"Rodzina 

Inspiruje!"

Rozdział VI Priorytetowe 

zadania publiczne 

§ 9 ust.1 pkt 4) 

"przeciwdziałanie patologiom 

społecznym,"

Dopisać "f) programy 

edukacyjne dla rodziców, 

mające na celu 

kształtowanie i 

umacnianie prawidłowych 

wzorców komunikacyjnych 

w rodzinie,h) działania 

promujące i wspierające 

rodzinę. promocja 

macierzyństwa, ojcostwa, 

rodzicielstwa, i) 

promowanie i tworzenie 

miejsc przyjaznym 

rodzicom i dzieciom w 

przestrzeni miejskiej."

Bardzo rozbudowany i 

szczegółowy opis form 

realizacji tego rodzaju 

zadania skupia się głównie 

na interwencji, na 

działaniach kierowanych 

do osób z kręgu 

uzależnień. Podejmowane 

działania prewencyjne 

dotyczą również grup 

zagrożonych 

uzależnieniem. Prawidłowe 

relacje rodzinne, mocne 

więzi i poczucie 

bezpieczeństwa płynące ze 

strony najbliższych osób 

znacznie obniżają ryzyko 

wystąpienia zachowań 

ryzykownych, uzależnień i 

innych patologii. Działania 

pomocowe zaczynają się 

dopiero tam, gdzie 

dochodzi do patologii, 

gdzie pojawiają się 

problemy.Zgodnie z 

zasadą “łatwiej zapobiegać 

niż leczyć”, apelujemy o 

stworzenie przestrzeni dla 

działań kierowanych do 

środowisk pozornie nie 

zagrożonych patologią. 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:               

Propozycja  uwzględnienia uwagi  w 

następującym zakresie:

dodanie w § 9.1  pkt 4) zapisów 

następującej treści:

"- programy edukacyjne dla rodziców,

- działania promujące i wspierające 

rodzinę,

- promowanie miejsc przyjaznych 

rodzinie."

Nie ma potrzeby bardziej 

precyzyjnego zapisu, gdyż 

wprowadzenie pełnego brzmienia 

proponowanych zapisów tylko zawęża 

zagadnienie. W zapisie „działania 

promujące rodzinę” zawiera się 

„promocję macierzyństwa, ojcostwa, 

rodzicielstwa”. 

A  „tworzenie miejsc przyjaznych 

rodzicom 

i dzieciom w przestrzeni miejskiej”  

może być rozumiane jako działania o 

charakterze inwestycyjnym, które nie 

mogą być finansowane w ramach 

dotacji.

Zestawienie uwag i opinii, jakie wpłynęły w trakcie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z 

organizacjami pozarządowymi w 2012 r. 
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2 § 3 ust. 2 pkt  4) "integracja 

podmiotów realizujących 

różne inicjatywy w sferze 

zadań publicznych,"

§ 3 ust. 2 pkt 4) 

"integracja podmiotów 

realizujących inicjatywy w 

sferze zadań publicznych,"

W ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie są 33 

zadania, zatem jest 

ustawowo   dookreślone, 

jakie to są zadania. 

Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                       

Uwaga zasadna.                              

Propozycja § 3 ust. 2 pkt 4) 

"integracja podmiotów realizujących 

inicjatywy w sferze zadań 

publicznych,"

§ 8 pkt 3) "konsultowanie z 

organizacjami 

pozarządowymi lub Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia 

projektów aktów 

normatywnych w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych 

organizacji;"

§ 8 pkt 3) "konsultowanie 

z organizacjami 

pozarządowymi i/lub Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta 

Torunia projektów aktów 

normatywnych w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej 

tych organizacji;"

Propozycja, by nie 

ograniczać się tylko do 

jednej grupy uczestników 

konsultacji i dać możliwość 

większej liczbie 

przedstawicieli niż tylko 

jednemu. 

Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                          

Uwaga niezasadna.                              

W dokumentach prawnych nie może 

być zapisu "i/lub". 

Stowarzyszenie 

Kujawsko-

Pomorski Ośrodek 

Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych 

„Tłok”
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§ 8 W § 8. dodać pkt 11) 

„użyczanie lokali”.

NGO działają na rzecz 

mieszkańców Torunia, 

zatem swoją działalnością 

wspierają miasto w 

realizacji jego zadań 

własnych. Organizacje 

przyczyniają się do 

rozwiązywania istotnych 

problemów społecznych, 

przy bardzo niskim 

nakładzie środków, 

niejednokrotnie angażując 

wolontariuszy. Środki, 

które organizacje 

przeznaczają na wynajem, 

mogłyby pozwolić na 

zwiększenie ilości 

odbiorców lub 

profesjonalizacji usług. 

Biuro Mieszkalnictwa:                                         

W sprawie ustalenia jednolitych zasad 

dotyczących udostępnienia lokali dla 

organizacji pozarządowych  

przygotowana jest przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami 

narada monotematyczna  dnia 8 

listopada 2011r.
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Stowarzyszenie 

Kujawsko-

Pomorski Ośrodek 

Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych 

„Tłok”

§ 9 ust.1 pkt 10) "inicjatywy 

mające na celu wsparcie 

osób bezrobotnych, 

zwłaszcza długotrwale oraz 

przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, w 

tym promowanie 

wolontariatu jako formy 

aktywności i nabycia 

doświadczenia 

zawodowego;"

Dodać w § 9 ust. 1 pkt 10) 

„wspieranie inicjatyw w 

zakresie ekonomii 

społecznej”.

Inicjatywy z zakresu 

ekonomii społecznej 

stanowią integralny 

element w rozwoju 

spójności społecznej, 

profesjonalizacji NGO i 

wzrostu samodzielności 

ekonomicznej.

Wydział Rozwoju i Programowania 

Europejskiego:                                               

Zapis w § 9 ust.1 pkt 10) projektu 

Programu odnosi się do zadania 

konkursowego pn. "Przeciwdziałanie 

bezrobociu i wspieranie 

przedsiębiorczości". W tym zadaniu  

można realizować m.in. projekty 

kierowane do osób bezrobotnych, 

także długotrwale, które mają 

zapobiegać wykluczeniu 

społecznemu. Ponadto projekty 

sprzyjające powstawaniu nowych 

miejsc pracy oraz promujące 

przedsiębiorczość. Przedsięwzięcia 

realizowane w ramach ekonomii 

społecznej wpisują się w zakres ww. 

działań.  W związku z tym nie ma 

konieczności specjalnego 

wyodrębniania inicjatyw z zakresu 

ekonomii społecznej. 
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Stowarzyszenie 

Kujawsko-

Pomorski Ośrodek 

Wsparcia Inicjatyw 

Pozarządowych 

„Tłok”

§ 12 pkt 6) "konsultowanie z 

organizacjami 

pozarządowymi lub Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia 

projektów aktów 

normatywnych w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych 

organizacji, w tym programu 

współpracy na rok 2013."

zmienić treść § 12 pkt 6) 

na: "konsultowanie z 

organizacjami 

pozarządowymi i/lub Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta 

Torunia projektów aktów 

normatywnych w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej 

tych organizacji, w tym 

programu współpracy na 

rok 2013."

Propozycja, by nie 

ograniczać się tylko do 

jednej grupy uczestników 

konsultacji i dać możliwość 

większej liczbie 

przedstawicieli, niż tylko 

jednemu. 

Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                  

Uwaga niezasadna.                               

W dokumentach prawnych nie może 

być zapisu "i/lub". 

§ 21 pkt  4) "W skład Komisji 

wchodzą przedstawiciele 

jednostek organizacyjnych 

Urzędu Miasta Torunia oraz 

osoby reprezentujące 

organizacje pozarządowe."

Określić liczbę 

przedstawicieli Urzędu 

Miasta oraz organizacji 

pozarządowych.

W celu większej 

przejrzystości zapisu.
Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                                 

Nie jest zasadne określenie 

konkretnej liczby przedstawicieli 

Urzędu Miasta Torunia oraz 

przedstawicieli organizacji 

pozarządowych wchodzących w skład 

komisji. Dotychczasowa praktyka 

wskazuje, że organizacje 

pozarządowe mają problem z 

wytypowaniem swoich członków do 

pracy w komisjch konkursowych. 

Każdy wydział UMT indywidualnie 

ustala skład i liczbę członków Komisji. 

Jest to uzależnione od zakresu 

merytorycznego zadania. Zatem 

określenie konkretnej ilości osób 

może uniemożliwić powołanie komisji 

z braku odpowiedniej liczby członków 

organizacji pozarządowych w komisji.
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3 Oddział Miejski 

PTTK im. Mariana 

Sydowa w Toruniu

Zapisane w projekcie 

zasady współpracy Gminy 

z NGO, określone 

formy współpracy tak 

finansowej jak i 

pozafinansowej oraz 

wyszczególnione 

priorytetowe zadania 

współpracy są zapisane 

jasno i czytelnie, nie 

budząc jakichkolwiek 

wątpliwości. Oddział 

Miejski PTTK popiera w 

całości przesłany projekt 

Programu, nie wnosząc 

żadnych uwag.

4 Fundacja STABILO § 7 ust. 1 pkt. 3) 

"udostępnianie na 

preferencyjnych zasadach 

lokali  i budynków z zasobów 

Gminy. "

Uszczegółowić zasady 

udostępniania lokali i 

budynków.

Brak przejrzystości zapisu. Biuro Mieszkalnictwa:                                         

W sprawie ustalenia jednolitych zasad 

dotyczących udostępnienia lokali dla 

organizacji pozarządowych  

przygotowana jest przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami 

narada monotematyczna  dnia 8 

listopada 2011r. 
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5 Fundacja 

Pracownia 

Zrównoważonego 

Rozwoju

§ 21 ust. 19 "Prezydent 

podejmuje ostateczną 

decyzję w sprawie wyboru  

ofert i wysokości dotacji w 

oparciu o rekomendowane 

przez komisję oceny i 

propozycje kwot dotacji." 

Dodać zapis mówiący o 

konieczności uzasadniania 

przez Prezydenta Miasta 

Torunia zmiany oceny 

komisji konkursowej.

Brak przejrzystości zapisu. Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                             

Zgodnie z art. 15 ust 2a ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie organ administracji 

publicznej ogłaszający otwarty konkurs 

ofert powołuje komisję konkursową w 

celu opiniowania złożonych ofert. Z 

zapisu wynika wprost, że komisja ma 

charakter opiniodawczy, a nie 

decyzyjny. A zatem decyzję podejmuje 

organ administracji publicznej w oparciu 

o rekomendacje komisji konkursowej. 

Stąd zapis w § 21 ust. 19 jest konieczny 

i wynika wprost z zapisów ustawy.
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6  Stowarzyszenie 

TORUŃCZYCY

Załącznik nr 2 do projektu 

programu - kryterium oceny: 

kolumna nr 9 - "projekt 

realizowany na rzecz 

mieszkańców Starego 

Miasta i Bydgoskiego 

Przedmieścia."

Usunąć kryterium 

uwzględniające wyższą 

ocenę projektów na rzecz 

mieszkańców Starego 

Miasta i Bydgoskiego 

Przedmieścia.

Wydział Rozwoju i Programowania 

Europejskiego:                                 

Zapis ten nie może zostać usunięty, 

ponieważ wprowadzenie tego 

kryterium do oceny ofert wynika z 

zapisów Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 

2007-2015 (LPR-T). Obszarem 

wskazanym do rewitalizacji w LPR-T 

są: Bydgoskie Przedmieście oraz 

Stare Miasto. Ujęto w nim projekty 

inwestycyjne związane z rewitalizacją 

obiektów użyteczności publicznej, 

działania z dziedziny mieszkalnictwa 

oraz tzw. projekty „miękkie” mające 

na celu zniwelowanie negatywnych 

zjawisk społecznych. Dofinansowanie 

mogły otrzymać m.in. organizacje 

pozarządowe, ale wyłącznie na 

projekty inwestycyjne. W związku z 

tym umieszczono w LPR-T zapis o 

wprowadzeniu do procedury oceny 

ofert w ramach otwartych konkursów, 

dodatkowej punktacji dla projektów 

tzw. "miękkich" realizowanych przez 

organizacje na ww. obszarach. 

Zmiana tego zapisu może zostać 

dokonana dopiero po 2015 roku, czyli 

po terminie obowiązywania LPR-T. 
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§ 9 ust. 1 pkt 13) "wspieranie 

działań w pozyskiwaniu 

środków finansowych z 

funduszy Unii Europejskiej i 

innych środków 

zewnętrznych o podobnym 

charakterze na realizację 

zadań własnych Gminy 

Miasta Toruń".

Propozycja, aby jedną z 

form wspierania 

organizacji 

pozarządowych była 

możliwość pozyskania z 

budżetu Gminy Miasta 

Toruń środków na udział 

własny w projekcie. 

Wydział Rozwoju i Programowania 

Europejskiego:                                       

Prezydent Miasta Torunia ogłasza 

konkurs na realizację zadania pn.  

"Wspieranie działań  w pozyskiwaniu 

środków finansowych z funduszy Unii 

Europejskiej i inych środków 

zewnętrznych o podobnym 

charakterze na realizację zadań 

własnych Gminy Miasta Toruń. "W 

celu większej  przejrzystości zapisu 

proponuje się doprecyzowanie treści § 

9 ust. 1 pkt 13) "wspieranie działań w 

pozyskiwaniu środków finansowych z 

funduszy 

Unii Europejskiej i innych środków 

zewnętrznych o podobnym 

charakterze 

na realizację zadań własnych Gminy 

Miasta Toruń, poprzez uzupełnienie 

wkładu własnego do projektów;"

§ 7 ust. 3 "Otwarty konkurs 

ofert jest ogłaszany co 

najmniej z 21- dniowym 

wyprzedzeniem."

brak Treść zapisu niejasna. Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                                                           

Uwaga zasadna.                                                                                                                       

Propozycja zmiany: § 7 ust. 3 "Termin 

składania ofert konkursowych nie 

może być krótszy niż 21 dni od dnia 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert".

Kujawsko-

Pomorska 

Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych
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Kujawsko-

Pomorska 

Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych

§ 15 pkt d) "kwota udzielonej 

organizacjom zniżki z tytułu 

wynajmu lokali i budynków z 

zasobów Gminy".

Usunąć  § 15 pkt d). Wskaźnik nie pozwala na 

ocenę współpracy Gminy z 

organizacjami 

pozarządowymi.

Biuro Mieszkalnictwa:                         

W sprawie ustalenia jednolitych zasad 

dotyczących udostępnienia lokali dla 

organizacji pozarządowych  

przygotowana jest przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami 

narada monotematyczna  dnia 8 

listopada 2011r.

tytuł "Program współpracy 

Gminy Miasta Toruń w 2012 

r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie".

Dopisać w tytule "Projekt". Przedstawiony dokument 

będzie programem dopiero 

po zatwierdzeniu na sesji 

Rady Miasta Torunia.

Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                     

Uwaga niezasadna.                              

Dokument, który jest przedstawiany 

Radzie Miasta Torunia, dopiero po 

jego zatwierdzeniu staje się 

programem. Nie ma praktyk ani 

konieczności tytułowania tych 

dokumentów jako projekt.

§  4 pkt 5) "zasada uczciwej 

konkurencji oznacza, że 

działania Gminy i organizacji 

pozarządowych 

podejmowane przy realizacji 

zadań publicznych opierają 

się  na równych i 

obiektywnych dla wszystkich 

stron kryteriach".

Zmienić na: § 4 pkt 5) 

"zasada uczciwej 

konkurencji oznacza, że 

działanie Gminy i 

organizacji 

pozarządowych 

podejmowane przy 

realizacji zadań 

publicznych opierają się  

na równych i obiektywnych 

i znanych  dla wszystkich 

stron kryteriach".

Konieczna pełna jawność 

zasad i ich znajomości.

Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                         

Zapis trudny do wdrożenia w życie  z 

uwagi na fakt, że nie jest możliwe 

egzekwowanie od przedstawicieli 

NGO znajomości wszystkich zasad i 

przepisów.

Lekarskie 

Stowarzyszenie 

Senioratu w 

Toruniu
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§ 7 ust. 1 pkt 3) 

"udostępnianie na 

preferencyjnych zasadach 

lokali i budynków z zasobów 

Gminy."

Zmienić na: § 7 ust. 1 pkt 

3) "udostępnianie na 

preferencyjnych zasadach 

lokali i budynków z 

zasobów Gminy, które to 

zasoby i zasady są ogólnie 

dostępne (prawa, i.t.p.)".

Wszystkie organizacje 

potrzebujące lokali muszą 

wiedzieć wcześniej, co to 

są za lokale, jaki jest ich 

stan, za ile i na jakich 

zasadach są przydzielane".

Biuro Mieszkalnictwa:                               

W sprawie ustalenia jednolitych zasad 

dotyczących udostępnienia lokali dla 

organizacji pozarządowych  

przygotowana jest przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami 

narada monotematyczna  dnia 8 

listopada 2011r.

§ 7 Dopisać pkt 4) "Biuro 

Mieszkalnictwa w 2012 r. 

stworzy bazę danych o 

wszystkich lokalach 

dostępnych dla organizacji 

pozarządowych".

Propozycja zapisu wynika 

z potrzeby pełnej informacji 

o zasobach lokalowych i 

zasadach przydziału tych 

lokali.

Biuro Mieszkalnictwa:                              

W sprawie ustalenia jednolitych zasad 

dotyczących udostępnienia lokali dla 

organizacji pozarządowych  

przygotowana jest przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami 

narada monotematyczna  dnia 8 

listopada 2011r.

§ 8 pkt 3) "konsultowanie z 

organizacjami 

pozarządowymi lub Radą 

Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Torunia 

projektów aktów 

normatywnych w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych 

organizacji".

Skonkretyzować, jakie 

akty normatywne - jaka 

konsultacja - jakich 

działań statutowych 

organizacji może być 

przedmiotem informacji i 

ingerencji Rady 

Działalności Pożytku 

Publicznego.

Akty normatywne 

dotyczące działalności 

statutowej organizacji 

podlegają jedynie 

uchwałom Walnych Zebrań  

organizacji.

Wydział Komunikacji Społecznej i 

Informacji:                                               

To zapis wynikający z ustawy o 

działalności pożytku publicznego, 

którego nie można zmienić. 

Lekarskie 

Stowarzyszenie 

Senioratu w 

Toruniu
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§ 9 ust. 1 pkt 1) b) 

"tworzenie i rozwijanie 

nowego sektora 

artystycznego wpisanego w 

obszar pomiędzy Trzema 

Wieżami tj. Baszta Gołębnik, 

Bramą Klasztorną i Krzywą 

Wieżą".

Zmienić na: § 9 ust. 1 pkt 

1) b) tworzenie i rozwijanie 

nowego sektora 

artystycznego wpisanego 

w obszar pomiędzy 

Trzema Wieżami tj. 

Baszta Gołębnik, Bramą 

Klasztorną i Krzywą Wieżą 

na zasadach konsultacji, 

konkursów, pomysłów, 

brak Wydział Kultury:                                                                               

W opinii wydziału brak uzasadnienia 

dla rozszerzenia zapisu § 9 ust. 1 pkt 

1) w treści zaproponowanej przez 

organizację.

§ 9 ust. 1 pkt 3) "ochrona i 

promocja zdrowia, w tym 

m.in..:                                      

a) realizacja profilaktycznych 

projektów zdrowotnych,                           

b) edukacja prozdrowotna 

społeczeństwa". 

Dopisać w pkt a) i w pkt b) 

"dla dzieci młodszych, 

osób aktywnych 

zawodowo i seniorów".

Ułatwi to pisanie projektów. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:                          

W opinii  wydziału przedstawione 

propozycje są zbyt szczegółowe do 

uwzględnienia w Programie, 

natomiast mogą znaleźć 

odzwierciedlenie podczas ogłaszania 

konkursu dla organizacji 

pozarządowych,  jeśli będą 

korespondowały z zadaniami 

realizowanymi przez WZiPS w danym 

roku.

§ 11 pkt. 11 "Biuro 

Mieszkalnictwa  - w zakresie 

określonym w § 7 ust. 1 pkt 

3".

Zmienić na: § 11 pkt. 11 

"Biuro Mieszkalnictwa  - w 

zakresie określonym w § 7 

ust. 1 pkt 3 i pkt 4".

Będzie jedno miejsce, 

gdzie będzie baza danych 

o lokalach i zasadach. 

Biuro Mieszkalnictwa:                              

W sprawie ustalenia jednolitych zasad 

dotyczących udostępnienia lokali dla 

organizacji pozarządowych  

przygotowana jest przez Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami 

narada monotematyczna  dnia 8 

listopada 2011r.

Lekarskie 

Stowarzyszenie 

Senioratu w 

Toruniu

Lekarskie 

Stowarzyszenie 

Senioratu w 

Toruniu
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Nazwa organizacji Postulaty, pytania Odpowiedź przedstawicieli Urzędu Miasta 

Torunia

Fundacja 

STABILO 

Stowarzyszenie 

TORUŃCZYCY

Wniosek o umieszczanie 

uzasadnienia opisowego w piśmie 

informującym o odrzuceniu  

oferty. 

Każdy z członków komisji konskursowej ocenia 

projekty na podstawie indywidualnej karty oceny. 

Opinie mogą się różnić od siebie, stąd ostatecznej 

oceny ofert komisja dokonuje na podstawie średniej 

z sumy punktów przyznanych przez 

poszczególnych członków komisji. Zgodnie z art. 

15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku 

publicznego każdy może żądać uzasadnienia 

wyboru lub odrzucenia oferty. 

Fundacja 

STABILO 

Brak unifikacji ze strony urzędu w 

zakresie rozliczania dotacji. 

W  Urzędzie Miasta Torunia funkcjonuje instrukcja 

wypełniania sprawozdania dostępna w serwisie 

informacyjnym dla NGO na potrzeby tegorocznego 

konkursu, instrukcja wypełniania formularza 

sprawozdania obowiązującego w roku 2012 

zostanie dostosowana do aktualnych przepisów 

prawa.

Kujawsko-

Pomorska 

Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych

W jaki sposób można pozyskać 

partnerow międzynarodowych do 

realizacji projektów przy wsparciu 

GMT?

W strukturze urzędu funkcjonuje Wydział Promocji 

zajmujący się się również współpracą  z miastami 

partnerskimi.

Kujawsko-

Pomorska 

Federacja 

Organizacji 

Pozarządowych

Czy UMT zawiera umowy 

wieloletnie na realizację zadań 

publicznych?

Umowy wieloletnie również są zawierane w 

wyniku otwartych konkursów ofert (np.WZiPS, 

WOL).

Stowarzyszenie 

TORUŃCZYCY

Propozycja zamieszczania 

raportów z realizacji programów 

na stronie internetowej.

W serwisie informacyjnym  dla NGO 

opublikowane są programy roczne od 2004 r.  wraz 

ze sprawozdaniami z ich realizacji.

Fundacja 

STABILO

Propozycja zorganizowania w 

przyszłym roku Forum Organizacji 

Pozarządowych w Toruniu przez 

organizację pozarządową.

Propozycja organizacji Forum w 2012 r.  do 

rozważenia (zlecenie  w trybie otwartego konkursu 

ofert  w formie wsparcia finansowego na poziomie 

11.000,00 zł - koszt organizacji tegorocznego 

Forum).

Dodatkowe uwagi organizacji pozarządowych, jakie pojawiły się              

na spotkaniu w dniu 6 września 2011 r. 

załącznik nr 2 do Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu 

współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. 

1 z 1



załącznik nr 3 do Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy 

Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. 

stanowisko Wydziału Rozwoju i Programowania 

Europejskiego

W § 21 pkt  3) Programu doprezycowano kwestię liczby członków Komisji: "Komisje 

działające przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia liczą od 4 

do 8 osób". Każdy Wydział UMT indywidulanie ustala skład i liczbę członków Komisji. Jest to 

uzależnione od zakresu merytorycznego zadania konkursowego oraz ilości wpływających ofert. 

W przypadku Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego (WRiPE) Komisja składa się 

z czterech osób. Funkcję Przewodniczącego pełni Dyrektor. Pozostałe osoby to pracownik 

WRiPE zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciel innego 

wydziału UMT oraz reprezentant organizacji pozarządowych. 

stanowisko Wydziału Kultury Z dotychczasowych doświadczeń ze współpracy z organizacjami pozarządowymi wynika, że 

mają one spore problemy z wytypowaniem  swoich przedstawicieli do pracy w komisjach 

konkursowych. Wprowadzenie ścisłego, ilościowego określenia składów komisji może 

zablokować powołanie tych komisji. 

Uwagi wydziałów w zakresie §21 pkt 4) projektu Programu

stanowisko Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej W roku 2011 w składach każdej z dwóch komisji konkursowych WZiPS pracuje 5

przedstawicieli UMT oraz 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej. Liczbę przedstawicieli

UMT uzasadnia liczba złożonych ofert, natomiast liczbę przedstawicieli organizacji

pozarządowych determinuje brak chętnych do współpracy. Podczas VII Toruńskiego Forum

Organizacji Pozarządowych poproszono organizacje o desygnowanie swoich przedstawicieli

chętnych do udziału w pracach komisji konkursowych. Zgłosiło się tylko 8 osób, co

spowodowało konieczność powołania tej samej osoby do kilku komisji.

Propozycja stowarzyszenia: określić  w § 21 pkt 4)  liczbę przedstawicieli Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK  zaproponowało zmiany w  § 21 pkt  4) "W skład Komisji 

wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. (…)". 
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stanowisko Wydziału Gospodarki Komunalnej Wprowadzenie konkretnej, stałej liczby członków UMT i organizacji pozarządowych mogłoby 

spowodować problemy z utworzeniem Komisji, gdyż czasami techniczne projekty (oceniane np.  

w konkursie pn. "Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności 

oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktycznej 

gospodarce") wymagają opinii eksperta, których jest niewielu i często uczestniczą w tworzeniu 

projektów starujących w konkursie, co uniemożliwia ich udział w pracach komisji. A więc 

trudno jest wskazać konkretną, stałą liczbę członków wchodzących w skład Komisji, gdyż jest 

to zależne od rodzaju ocenianego projektu. Dlatego proponowany zapis w projekcie Programu 

wydaje się być wystarczający. 

stanowisko Wydziału Sportu i Turystyki Komisje konkursowe powoływane są na podstawie różnych dokumentów:                                                                                                                                                                              

1. Dla konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i 

krajoznawstwa komisja konkursowa powoływana jest rokrocznie Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Torunia - zgodnie z ustawą z dnia 24.03.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (WSiT w bieżącym roku zastosował zasadę: 4 przedstawicieli UMT + 1 

przedstawiciel organizacji pozarządowej).                                                                                        

2. Dla konkursu z zakresu rozwoju sportu skład komisji konkursowej określa § 6 uchwały nr 

936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń w brzmieniu: „ § 6. Oferty złożone w 

otwartym konkursie opiniuje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Torunia 

w składzie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1) trzy osoby desygnowane przez Prezydenta Miasta Torunia;                                                       

2) przedstawiciel Komisji Rady Miasta Torunia właściwej ds. sportu;                                           

3) przedstawiciel Rady Sportu.”
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