Uchwała Nr 386/04
Rady Miasta Torunia
z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego - na rok 2004.
Na podstawie art.15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23 poz. 220; Nr 62
poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Rada Miasta Torunia
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i
stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – na rok 2004, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.
§ 2. Realizacja zadań publicznych Gminy, objętych „Programem”,
finansowana będzie przy udziale środków finansowych Gminy Miasta Toruń
zabezpieczonych w budżecie na 2004r.
§ 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z przyznanych dotacji Prezydent
Miasta Torunia przedłoży Radzie Miasta Torunia w terminie do 30 czerwca 2005r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Torunia
/-/Józef Jaworski

Załącznik
do uchwały Nr 386/04
Rady Miasta Torunia
z dnia 18 marca 2004 r.

Program
współpracy Gminy Miasta Toruń
z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i
wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2004 rok
1. W celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Torunia, Gmina Miasta
Toruń, współpracować będzie z podmiotami działającymi na terenie miasta Torunia
lub działającymi na rzecz jego mieszkańców.
2. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873) zadania publiczne
Gminy Miasta Toruń, realizowane w 2004 roku przy współudziale organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww ustawy,
obejmować będą w szczególności następujące sfery:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) ochrona i promocja zdrowia, w tym m.in.:
a) realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych,
b) edukacja prozdrowotna społeczeństwa;
3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in:
a) rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa,
b) aktywizacja osób niepełnosprawnych,
c) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
d) integracja ze środowiskiem ludzi zdrowych,
e) usuwanie barier architektonicznych i komunikacyjnych;
4) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;

5) działalność
wspomagająca rozwój
przedsiębiorczości;

gospodarczy,

w

tym

rozwój

6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym m.in.: rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w olimpiadach
przedmiotowych, konkursach, wymianach międzynarodowych;
8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym m.in.:
a) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących Miasto Toruń
jako ośrodek turystyczny,
b) prowadzenie
działalności
wychowawczej,
krajoznawczej
i
popularyzatorskiej w zakresie turystyki i rekreacji,
c) organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców
Torunia;
9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym
m.in.:
a)
wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Toruń i jego
dziedzictwo kulturowe,
b)
wzbogacanie oferty kulturalnej Torunia o przedsięwzięcia wartościowe,
realizujące potrzeby jego mieszkańców,
c)
wzbogacanie oferty z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej,
d)
organizacja festiwali, konkursów, przeglądów,
e)
promowanie twórców związanych z Toruniem;
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym m.in.:
a)
upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród
dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach
sportu oraz organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
b)
wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach
sportowych w ramach kontaktów z innymi miastami,
c)
integracja ze środowiskami sportowymi krajów europejskich /wspieranie
wyjazdów na zgrupowania, zawody/,
d)
organizacja kampanii, maratonów, zawodów dla społeczności lokalnej;
11) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym
m.in.:
a)
upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznych,
organizowanie konkursów i imprez o charakterze masowym,
b)
kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska,

c)
d)

wyrabianie prawidłowych postaw wobec przyrody ożywionej w tym m.in.
wobec zwierząt,
wskazywanie sposobów korzystania z zasobów środowiska
zapewniających zrównoważony rozwój;

12) porządek i bezpieczeństwo publiczne, w tym m.in. prowadzenie tematycznych
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa publicznego: w szczególności prewencja
zagrożeń narkotykowych, ze strony niewypałów i niewybuchów, terroryzmu
bombowego i bioterroryzmu oraz ratownictwa wodnego;
13) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym m.in.:
a)
pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom z problemem alkoholowym,
osobom doświadczającym przemocy, ofiarom przestępstw itp.,
b)
c)
d)
e)

f)
g)

realizacja programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania nikotynizmowi,
alkoholizmowi, narkomanii, HIV/AIDS,
rehabilitacja oraz reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu,
narkotyków,
profilaktyka HIV/AIDS, poprawa komfortu życia osób żyjących z HIV/AIDS,
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,

organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej,
zakup specjalistycznego sprzętu dla celów prewencyjnych;

14) działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności w zakresie upowszechniania
wiedzy i umiejętności praktycznych;
15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami oraz upowszechniania i ochrony wolności
i praw człowieka.

