UCHWAŁA NR 720/09
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 30 grudnia 2009r.
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, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na
rok 2010.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje 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, jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na
rok 2010, zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Realizacja zadań publicznych objętych Programem finansowana będzie przy
udziale środków finansowych Gminy Miasta Toruń zabezpieczonych w budŜecie miasta na
2010 rok.
§ 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Prezydent Miasta Torunia przedłoŜy Radzie
Miasta Torunia w terminie do 31 maja 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Torunia
/-/Waldemar Przybyszewski
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Załącznik
do uchwały Nr 720/09
Rady Miasta Torunia
z dnia 30 grudnia 2009 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, jeŜeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego na 2010 rok

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć jednostki niebędące
jednostkami finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i
niedziałające
w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości
prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
zastrzeŜeniem art. 3 ust. 4 ustawy;
3) działalności poŜytku publicznego – naleŜy przez to rozumieć działalność społecznie
uŜyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy;
4) zadaniu publicznym – naleŜy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Miasta Toruń;
5) wieloletnim programie - naleŜy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy
Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi (Uchwała RMT nr 930/05 z dnia
29.12.2005 r. z późn. zm.).
§ 2. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na
rzecz Gminy Miasta Toruń i jego mieszkańców.
§ 3. Współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, opiera się na zasadach określonych w
Rozdziale III Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami
pozarządowymi, tj. zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności,
uczciwej konkurencji i jawności.
Rozdział II
Cele Programu
§ 4. Celami Programu są:
1) zintensyfikowanie współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, działającymi na terenie miasta

oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań
publicznych;
2) określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania wsparcia
organizacjom pozarządowym przez Gminę Miasta Toruń.

Rozdział III
Przedmiot współpracy
§ 5. 1. W ramach zadań publicznych Gminy Miasta Toruń, realizowanych w 2010 roku
przy współudziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy, preferowane będą zadania obejmujące następujące obszary:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
oraz promocja osiągnięć kulturalnych Torunia, a w szczególności:
a) inicjatyw wpisujących się w działania zmierzające do uzyskania przez miasto Toruń
statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2016;
b) inicjatyw sprzyjających propagowaniu europejskich wartości, europejskiego
dziedzictwa i współpracy w zakresie kultury, w tym imprez związanych z
obchodami 777-lecia Miasta Torunia;
c) wydarzeń wpisujących się w obchody Roku Fryderyka Chopina;
d) inicjatyw sprzyjających wspieraniu amatorskiego ruchu artystycznego;
e) inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej
twórczości i twórców;
f) inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i
artystycznej mieszkańców Torunia – dzieci, młodzieŜy i dorosłych.
2) turystyka i krajoznawstwo, w tym m.in.:
a) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących Gminę Miasto Toruń jako
ośrodek turystyczny,
b) wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie
przez Gminę Miasta Torunia,
c) prowadzenie działalności wychowawczej, krajoznawczej i popularyzatorskiej
w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
d) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców;
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
Ŝyciowej;
4) ochrona i promocja zdrowia, w tym m.in.:
a) realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych;
b) edukacja prozdrowotna społeczeństwa;
5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym m.in.:
a) pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom i osobom z problemem uzaleŜnień,
osobom doświadczającym przemocy itp.;
b) realizacja programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania nikotynizmowi,
alkoholizmowi, narkomanii, HIV/AIDS;
c) rehabilitacja oraz reintegracja społeczna osób uzaleŜnionych od środków
psychoaktywnych;
d) profilaktyka HIV/AIDS, poprawa komfortu Ŝycia osób Ŝyjących z HIV/AIDS;
e) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy;
6) 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 komunikacyjnych;
7) działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w Ŝyciu społecznym, zawodowym,
gospodarczym i politycznym w szczególności poprzez organizację zajęć warsztatowych
dla kobiet w wieku ok. 50 lat z długoletnią przerwą w Ŝyciu zawodowym;
8) wspieranie edukacji i wychowania, w tym m.in.:
a) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy połączona z działalnością
wychowawczą;
b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieŜy;
c) czynne uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w tworzeniu sztuki;
d) popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy wśród dzieci i młodzieŜy;
9) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym m.in.:
a) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieŜy, w tym dzieci i młodzieŜy
z dysfunkcją sprawności;
b) rozwój sportu kwalifikowanego poprzez udział we współzawodnictwie sportowym,
c) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
d) współpraca międzynarodowa i integracja ze środowiskami sportowym;
10) działania na rzecz integracji europejskiej (szkolenia, warsztaty i inne formy
przekazywania umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii
Europejskiej) oraz inicjatywy realizowane z partnerami z krajów Unii Europejskiej;
11) inicjatywy mające na celu wsparcie osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym promowanie wolontariatu jako
formy aktywności i nabycia doświadczenia zawodowego;
12) działania wspierające przedsiębiorczość, w tym zakładanie działalności gospodarczej w
szczególności z branŜy nowoczesnych technologii;
13) działania wspomagające rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronę wolności i
praw człowieka;
14) wspieranie działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej
i innych środków zewnętrznych o podobnym charakterze na realizację zadań własnych
Gminy Miasta Toruń;
15) bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta, w tym m.in.
prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, działania na rzecz ratownictwa i
ochrony ludności oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności praktycznych;
16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.:
a) edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec przyrody
oŜywionej, w tym m.in. wobec zwierząt,
b) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych poprzez
realizowanie programów edukacji ekologicznych, organizowanie konkursów,
szkoleń, warsztatów i imprez o charakterze masowym celem wskazywania
sposobów korzystania z zasobów środowiska zapewniających zrównowaŜony
rozwój;
c) kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska;
d) szerzenie wśród mieszkańców informacji o walorach przyrodniczych Torunia.
17) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in. w
formie długoterminowych projektów internetowych, w szczególności serwisów
społecznościowych.

2. Promowane będą zwłaszcza przedsięwzięcia realizowane na rzecz mieszkańców
Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia sprzyjające zmniejszeniu:
1) poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego,
2) poziomu długotrwałego bezrobocia,
3) poziomu przestępczości i naruszeń prawa
oraz zwiększeniu poziomu aktywności gospodarczej.

Rozdział IV
Formy współpracy
§ 6. 1. Gmina Miasta Toruń przewiduje finansowe i pozafinansowe formy współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
2. Współpraca finansowa będzie polegać na zlecaniu realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
poprzez:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji;
2) wspieranie wykonania zadań publicznych przez udzielenie dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.
3. Powierzanie oraz wspieranie zadań odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert
ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Torunia zgodnie z art. 11 ustawy a w zakresie sportu
kwalifikowanego w trybie otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Prezydenta Miasta
Torunia na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego przez Gminę Miasta Toruń.
4. Powierzanie zadań moŜe nastąpić w innym trybie niŜ w otwartym konkursie ofert,
jeŜeli dane zadania moŜna zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych
przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w
przepisach ustawy dotyczącej udzielania zamówień publicznych.
5. Współpraca pozafinansowa będzie polegać na:
1) wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet miasta,
m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie
rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, o środki ze źródeł zewnętrznych, współdziałanie
w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
2) podejmowaniu działań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, np.
organizowanie lub informowanie o moŜliwościach uczestnictwa w szkoleniach,
konsultacjach, konferencjach itp.;
3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich
działalności statutowej;
4) przygotowaniu przy współudziale sektora pozarządowego VII Toruńskiego Forum
Organizacji Pozarządowych;
5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w
miastach bliźniaczych Gminy Miasta Toruń;
6) umoŜliwieniu umieszczenia informacji o inicjatywach i przedsięwzięciach
realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy, w:
a) serwisie Aktualności Urzędu Miasta Torunia;

b) serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych,
7) aktualizacji internetowej bazy danych o toruńskich organizacjach pozarządowych oraz
podmiotach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział V
Realizacja Programu Współpracy
§ 7. Ze strony Gminy Miasta Toruń za realizację Programu odpowiedzialne są jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta Torunia wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia, tj.:
1) Wydział Kultury – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz w § 6 ust. 5 pkt
2 i 3 niniejszego Programu;
2) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 5,
6 i 7, ust. 2 oraz w § 6 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 6b i 7;
3) Wydział Edukacji – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 oraz w § 6 ust. 5
pkt 2 i 3;
4) Wydział Sportu i Turystyki – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 i 9, ust. 2 oraz w
§ 6 ust. 5 pkt 2 i 3;
5) Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego – w zakresie określonym w § 5 ust. 1
pkt 10, 11, 12, 13 i 14, ust. 2 oraz w § 6 ust. 5 pkt 2 i 3;
6) Wydział Ochrony Ludności – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 15 i ust. 2 oraz w
§ 6 ust. 5 pkt 2 i 3;
7) Wydział Środowiska i Zieleni – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 16 i ust. 2 oraz
w § 6 ust. 5 pkt 2 i 3;
8) Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt
1b i pkt 17, ust. 2 oraz w § 6 ust. 5 pkt 2, 3, 5 i 6a.
§ 8. Stały monitoring realizacji Programu prowadzi koordynator ds. współpracy Gminy
Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.
§ 9. Ocena zasad realizacji polityki miasta wobec organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz wypracowywanie priorytetów
współpracy na kolejny rok odbywa się przy współudziale:
1) Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy
Prezydencie Miasta Torunia, którego skład, uprawnienia i metodologię pracy określa
Regulamin zawarty w Załączniku nr 2 do Wieloletniego Programu;
2) pięciu tematycznych grup roboczych, jako zespołów o charakterze konsultacyjnodoradczym, działających przy właściwych jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta
Torunia określonych w Załączniku nr 2 do Wieloletniego Programu;
3) Toruńskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
§ 10. 1. W ramach niniejszego Programu Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń określonych w § 5.
2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
3. Informacja o konkursie zamieszczana jest w Gazecie Pomorskiej, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Torunia, w internetowym serwisie Aktualności Urzędu Miasta Torunia, w
Biuletynie Informacji Publicznej (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w serwisie
informacyjnym dla organizacji pozarządowych.

§ 11. 1. Oferty zgłoszone w konkursie oceniają Komisje Konkursowe powołane
Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Torunia.
2. Metodologię i zasady prac Komisji Konkursowych określa regulamin przyjęty
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia.
§ 12. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
mogą z własnej inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji zadań publicznych. W tym wypadku
Prezydent Miasta Torunia w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy podejmuje
następujące działania:
1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez organizacje
pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, biorąc pod uwagę
stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję
realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki
dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści
wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji
określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia
zadania publicznego.
§ 13. Zarówno w przypadku uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, jak i składania
oferty z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy, zobowiązane są do złoŜenia oferty na formularzu określonym w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Organizacja (podmiot) zobowiązana jest dołączyć do wniosku oprócz dokumentów
wskazanych w rozporządzeniu inne dokumenty określone w szczegółowych ogłoszeniach
dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia.

