Sprawozdanie za rok 2006
z wykonania Uchwały Nr 930/05 Rady Miasta Torunia z dnia 29 grudnia 2005 r.
z późn. zm. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy
Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdanie obejmuje formy wsparcia finansowego oraz pozafinansowego
udzielonego w 2006 roku przez Gminę Miasta Toruń działającym na terenie miasta
organizacjom pozarządowym. Zostało sporządzone przez koordynatora ds. współpracy z
organizacjami pozarządowymi, który nadzoruje realizację Programu Wieloletniego.

I. Wsparcie finansowe organizacji - Otwarte konkursy ofert Prezydenta Miasta
Torunia
Wsparcie finansowe organizacji w Gminie Miasta Toruń odbywa się w trybie
otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Torunia na wykonanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Konkurs na realizację zadań Gminy w roku 2006 ogłoszono w dniu 21 listopada
2005r. Informacja o konkursie została podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem
prasy lokalnej - „Nowości” i ogólnopolskiej - „Gazeta Wyborcza”, była także umieszczona na
internetowej stronie Urzędu Miasta Torunia, w Biuletynie Informacji Publicznej (Dział
„Ogłoszenia PMT”) oraz na tablicy ogłoszeń UMT. Konkurs ogłoszono na zadania z zakresu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym,
ochrony i promocji zdrowia,
działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
wspierania edukacji i wychowania,
upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej,
upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
9) przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości,
10) działań wspomagających rozwój demokracji oraz praw człowieka,
11) wspierania działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
12) bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych Miasta Torunia,
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Organizacje pozarządowe w wyznaczonych w ogłoszeniu terminach złożyły wnioski o
wsparcie finansowe do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia, które odpowiadają
za realizację zadań konkursowych:
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1) Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywanie tradycji
narodowej.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Kultury
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 21 grudnia 2005 r. - projekty całoroczne oraz zadania realizowane
w I półroczu 2006 r.,
b) do dnia 8 maja 2006 r. – zadania realizowane w II półroczu 2006 r.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 1 580 000 zł
2) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Informacji, Promocji
i Turystyki
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 21 grudnia 2005 r. - projekty całoroczne oraz zadania realizowane
w I półroczu 2006 r.,
b) do dnia 8 maja 2006 roku – zadania realizowane w II półroczu 2006 r.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 75 000 zł
3) Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4) Ochrona i promocja zdrowia.
5) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację ww. zadań: Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej
Termin składania wniosków: do dnia 21 grudnia 2005 r. – zadania realizowane w ciągu
całego roku 2006.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadania zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym:
Zadanie nr 3 – 1 086 800 zł
Zadanie nr 4 – 30 000 zł
Zadanie nr 5 – 305 000 zł
6) Wspieranie edukacji i wychowania.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu
Termin składania wniosków: do dnia 21 grudnia 2005 r. – zadania realizowane w ciągu
całego roku 2006.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 40 000 zł
2

7) Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji i Sportu
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 21 grudnia 2005 r. - projekty całoroczne oraz zadania realizowane w
I kwartale 2006 r.,
b) do dnia 25 lutego 2006 r. – zadania realizowane w II kwartale 2006 r.,
c) do dnia 25 maja 2006 r. – zadania realizowane w III kwartale 2006 r.,
d) do dnia 25 sierpnia 2006 r. – zadania realizowane w IV kwartale 2006 r.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 2 720 000 zł
8) Upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.
9) Przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie przedsiębiorczości.
10) Działania wspomagające rozwój demokracji oraz praw człowieka.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację ww. zadań: Wydział Rozwoju i Projektów
Europejskich
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 21 grudnia 2005 r. - projekty całoroczne oraz zadania realizowane w
I kwartale 2006 r.,
b) do dnia 25 lutego 2006 r. – zadania realizowane w II kwartale 2006 r.,
c) do dnia 25 maja 2006 r. – zadania realizowane w III kwartale 2006 r.,
d) do dnia 25 sierpnia 2006 r. – zadania realizowane w IV kwartale 2006 r.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadania zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym:
Zadanie nr 8 – 60 000 zł
Zadanie nr 9 – 95 000 zł
Zadanie nr 10 – 20 000 zł
11) Wspieranie działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii
Europejskiej.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rozwoju i Projektów
Europejskich
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 21 grudnia 2005 r. – zadania będące w trakcie realizacji, lub których realizacja
rozpoczęła się w I kwartale 2006 r.,
b) do dnia 25 lutego 2006 r. – zadania będące w trakcie realizacji, lub których realizacja
rozpoczęła się w II kwartale 2006 r.,
c) do dnia 25 maja 2006 r. – zadania będące w trakcie realizacji, lub których realizacja
rozpoczęła się w III kwartale 2006 r.,
d) do dnia 25 sierpnia 2006 r. – zadania będące w trakcie realizacji, lub których realizacja
rozpoczęła się w IV kwartale 2006 r.
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Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 180 000 zł
12) Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Miasta Torunia.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Ochrony Ludności
Termin składania wniosków: do dnia 21 grudnia 2005 r. – zadania realizowane w ciągu
całego roku 2006.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 10 000 zł
13) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Środowiska i Zieleni
Termin składania wniosków: do dnia 21 grudnia 2005 r. – zadania realizowane w ciągu
całego roku 2006.
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadania zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 135 000 zł
W ramach niniejszego zadania w 2006 roku ogłoszono dwa dodatkowe otwarte konkursy
ofert:
a) Konkurs na „Prowadzenie edukacji ekologicznej w Ośrodku Edukacji PrzyrodniczoEkologicznej w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, tj. przygotowanie i realizacja
programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych – w latach 2006-2008” ogłoszony w
dniu 21 listopada 2005 r. Na realizację zadania przeznaczono łącznie 600 000 zł
(w rocznych transzach po 200 000 zł).
b) Konkurs na „Prowadzenie Szkoły Leśnej na Barbarce - w latach 2007-2009”
ogłoszony w dniu 11 września 2006 r. Na realizację zadania przeznaczono łącznie
450 000 zł (w rocznych transzach po 150 000 zł).
Szczegółowe zestawienie danych o organizacjach pozarządowych, które otrzymały w
2006 roku dotacje z Budżetu Miasta Torunia wraz z informacją o realizowanych projektach,
wysokością udzielonego przez GMT wsparcia finansowego i ich rozliczenia, zostanie
przedstawione w sprawozdaniu z realizacji Rocznego Programu Współpracy GMT z
organizacjami pozarządowymi na rok 2006, które zgodnie z Uchwałą nr 945/06 z dnia
19 stycznia 2006 r. Rada Miasta Torunia otrzyma do 31 maja 2007 r.
Procedura rozpatrywania ofert konkursowych:
Złożone na konkursy oferty oceniały pod względem formalnym i merytorycznym
Komisje Konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Torunia. W skład Komisji weszli w
zależności od rodzaju zadania publicznego pracownicy merytoryczni wydziałów Urzędu
Miasta Torunia, radni Rady Miasta Torunia oraz eksperci z danej dziedziny.
Każdy z członków Komisji oceniał oferty przy pomocy indywidualnej kart oceny, po
czym zostały obliczone średnie punktów. Kryteria oceny ofert oraz zasady działania Komisji
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zostały określone w Zarządzeniu PMT nr 436 z dnia 21.12.2005 r. w sprawie regulaminu
pracy Komisji Konkursowych do wyboru ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na
wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku
przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Kryteria oceny ofert:
Wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres
rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem),
• Koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
• Wysokość dotacji wnioskowanej od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami
dofinansowania projektu,
• Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i
kadrowych,
• Doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu
(w tym doświadczenia z Gminą Miasta Toruń),
• Wyniki sportowe (dotyczy wyłącznie zadania "upowszechnianie i rozwój kultury
fizycznej").
Propozycje Komisji Konkursowych były następnie przedstawiane Prezydentowi
Miasta Torunia, który podejmował ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości
kwoty dofinansowana danej oferty. Z organizacjami, które otrzymały dotacje podpisywano
umowy o dotację. Po zakończeniu realizacji zadania każda organizacja była zobowiązana do
złożenia sprawozdania końcowego, na podstawie którego dokonywano rozliczenia przyznanej
dotacji. Pozytywne rozliczenie dotacji jest warunkiem koniecznym, aby organizacja
otrzymała dotację w kolejnym roku.
•

II. Formy wsparcia pozafinansowego organizacji
1. Powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W dniu 5 lipca 2006 r. Prezydent Miasta Torunia Zarządzeniem nr 152 powołał
koordynatora ds. współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w
zakresie wdrażania Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z
organizacjami pozarządowymi. Koordynatorem została p. Dorota Knut – pracownik Wydziału
Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miasta Torunia.
Zgodnie z treścią Zarządzenia do zadań koordynatora należy:
• monitorowanie realizacji Rocznego oraz Wieloletniego Programu Współpracy Gminy
Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi;
• koordynacja działań związanych z przygotowaniem konkursu Prezydenta Miasta
Torunia na dotacje dla organizacji zgodnie z Ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
• koordynacja współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Torunia
udzielającymi dotacji oraz wsparcia pozafinansowego organizacjom działającym w
sferze pożytku publicznego;
• koordynacja działań związanych z przygotowaniem rocznego sprawozdania z dotacji
udzielonych organizacjom przez GMT;
• bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi, udzielanie informacji, pomoc w
poszukiwaniu źródeł finansowania innych niż budżet gminy itp.
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Inne obowiązki koordynatora:
• prowadzenie i rozbudowa internetowego serwisu informacyjnego dla organizacji
pozarządowych;
• przygotowywanie propozycji regulacji prawnych w zakresie współpracy z
organizacjami;
• prace związane z ujednolicaniem procedur obowiązujących w określonych
jednostkach organizacyjnych UMT dotyczących współpracy z organizacjami;
• opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Wieloletniego;
• aktualizacja bazy danych o toruńskich organizacjach pozarządowych;
• organizowanie corocznie w październiku Toruńskiego Forum Organizacji
Pozarządowych.
2. Utworzenie internetowego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych.
W dniu 19 lipca 2006 r. uruchomiono na stronie miejskiej internetowy serwis
informacyjny dla organizacji pozarządowych. Serwis znajduje się pod adresem
www.torun.pl/ngo i prowadzony jest przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Celem utworzenia serwisu było ułatwienie organizacjom dostępu do
informacji dotyczących możliwych form współpracy z Gminą Miasta Toruń.
W serwisie znajdują się następujące informacje:
1) wykaz aktów prawnych regulujących współpracę miasta z organizacjami:
• Roczny i Wieloletni Program współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi,
• Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) informacje dotyczące ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Torunia konkursów na
realizację zadań publicznych:
• terminy składania wniosków,
• formularze i dokumenty konkursowe,
• wyniki konkursów,
• zestawienie najczęściej popełnianych błędów przy wnioskowaniu i rozliczaniu dotacji.
3) procedury postępowania przy ubieganiu się o wsparcie finansowe w konkursach
miejskich,
4) formy wsparcia pozafinansowego udzielanego przez GMT,
5) dane kontaktowe pracowników wydziałów Urzędu Miasta Torunia, którzy zajmują się
udzielaniem dotacji oraz wsparciem pozafinansowym organizacji,
6) informacja o organizowanym przez UMT Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych,
7) zasady, procedury i opłaty związane z zakładaniem fundacji i stowarzyszenia,
8) kryteria ubiegania się organizacji o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego
wraz z przywilejami i obowiązkami jakie posiadają tego typu podmioty,
9) wykaz krajowych instytucji wspomagających i finansujących działalność organizacji
pozarządowych,
10) możliwości pozyskiwania przez organizacje wsparcia finansowego z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej,
11) przydatne dla organizacji linki odsyłające m.in. do stron internetowych związanych z
działalnością organizacji pozarządowych w Polsce i instytucji zajmujących się tą
tematyką.
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Na stronie głównej serwisu, w Aktualnościach umieszczane są informacje dotyczące
działań podejmowanych przez samorząd w odniesieniu do organizacji pozarządowych.
Ponadto podawane są również inne ważne dla organizacji wiadomości m.in. o trwających
pracach i konsultacjach społecznych związanych z planowaną zmianą zapisów Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o opracowywaniu Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, z którego organizacje będą miały możliwość
pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizowane
projekty.
Toruńskie organizacje mogą także umieszczać w serwisie informacje o realizowanych
przez siebie projektach, imprezach, przedsięwzięciach, z czego coraz częściej korzystają.
Serwis jest stopniowo poszerzany o kolejne działy. W przyszłości znajdzie się w nim także
baza toruńskich organizacji pozarządowych.
3. Organizacja III Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych
Urząd Miasta Torunia w 2006 roku zorganizował po raz trzeci Toruńskie Forum
Organizacji Pozarządowych. Pierwsze spotkanie toruńskich organizacji odbyło się w roku
2003, drugie zaś rok później. Jednak dopiero w Programie Wieloletnim umieszczono
stosowny zapis o organizacji Forum corocznie w październiku.
Forum odbyło się w dniu 30 października 2006 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu
Filmar. Na spotkanie zostały zaproszone organizacje pozarządowe prowadzące działalność na
terenie miasta Torunia. Wzięło w nim udział ok. 200 przedstawicieli organizacji. Gościem
honorowym była Janina Ochojska – Prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna. Forum
towarzyszyła także wystawa zdjęć dotycząca działalności Fundacji. Uroczystego otwarcia
dokonał Prezydent Torunia Michał Zaleski.
Spotkanie rozpoczął występ Zespołu jazzowego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
w Toruniu pod kierownictwem Piotra Dołęgowskiego. Podczas Forum p. Janinie Ochojskiej
wręczono statuetkę „Toruńskiego Anioła”. Od 29 września do 2 października 2006 r.
odbywały się w naszym mieście „Anielskie Spotkania w Toruniu”, którego głównym
organizatorem była Fundacja Konkursu „IDEA” przy wsparciu m.in. Urzędu Miasta Torunia.
Corocznie podczas Anielskich Spotkań, Kapituła Toruńskich Aniołów pod przewodnictwem
Prezydenta Torunia będzie wybierać osoby, które swoją postawą lub działalnością okazały się
dla innych ludzi „aniołami”. W 2006 roku statuetkę „Toruńskiego Anioła” przyznano m.in.
Janinie Ochojskiej. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 29 września 2006 r., niestety
p. Janina Ochojska nie mogła odebrać osobiście statuetki, dlatego też wręczono ją na Forum.
Celem III edycji Forum było m.in. przedstawienie organizacjom nowych lokalnych
uregulowań prawnych dotyczących współpracy samorządu z organizacjami, podsumowanie
realizacji zadań gminy przez organizacje w 2006 roku oraz zaprezentowanie im różnych,
możliwych źródeł finansowania działalności.
Głównym organizatorem III Forum był Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich
przy współudziale następujących toruńskich organizacji pozarządowych:
• Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży,
• Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”,
• Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK,
• Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki.
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Zagadnienia tematyczne poruszane podczas III Forum:
1) Przedstawiono założenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z
organizacjami pozarządowymi. Program omówiła Dorota Knut – koordynator
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2) Zaprezentowano możliwości pozyskiwania przez organizacje zewnętrznych środków
finansowych innych niż budżet miasta Torunia:
a) Europejski Fundusz Społeczny - Janusz Wiśniewski - Regionalny Ośrodek
Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu.
b) Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego - Rafał Pietrucień - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju
i Projektów Europejskich UMT.
c) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (konkurs dla organizacji pozarządowych
ogłaszany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) - Ewa Kwiesielewicz Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.
3) Rozpoczęto z organizacjami proces konsultacji projektu Aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2007-2013. Założenia programu Rewitalizacji przedstawił Marcin
Ługawiak z Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z Poznania, które zajmuje się jego
opracowaniem.
4) Przeprowadzono wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do następujących ciał
i organów:
a) Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pani Łucja Andrzejczyk – Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwróciła się do Urzędu Miasta Torunia z prośbą o
dokonanie wyboru dwóch przedstawicieli organizacji z Torunia na drugą kadencję Rady.
Wybory na pierwszą kadencję także przeprowadzono podczas Forum. Zgodnie z
regulaminem prac Rady, w przypadku powiatów grodzkich ich przedstawicielami są dwie
osoby wybrane w wyborach tajnych podczas spotkania, na które zaproszone są wszystkie
organizacje pozarządowe z terenu powiatu grodzkiego. W poprzedniej kadencji Toruń
reprezentowali: dr Jacek Gądecki ze Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych MOTYKA oraz
prof. dr hab. Ryszard Borowicz.
Podczas wyborów przeprowadzonych podczas III Forum przedstawicielami
organizacji z miasta Torunia w Radzie Wojewódzkiej na nową kadencję zostali :
1. Beszczyński Jacek - Fundacja Konkursu „IDEA”,
2. Mirończuk Janina – Fundacja „Światło”.
b) Osiem tematycznych grup roboczych działających przy wydziałach UMT
Program Wieloletni zakłada powołanie przy wyznaczonych wydziałach UMT,
tematycznych grup roboczych jako zespołów o charakterze konsultacyjno-doradczym,
których koordynatorem będzie pracownik UMT wyznaczony przez Prezydenta.
Grupy robocze będą funkcjonować na zasadach określonych indywidualnie przez
każdą z grup. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr 2 do Programu,
który został zmieniony Uchwałą nr 1092/06 RMT z dnia 14.09.2006 r.

8

Do zadań Grup tematycznych należeć będą m.in.:
1) konsultacje w zakresie realizacji Programów Współpracy Gminy Miasta Toruń z
organizacjami pozarządowymi;
2) konsultacje w zakresie realizacji polityki miasta wobec organizacji pozarządowych;
3) wypracowywanie priorytetów współpracy na kolejny rok;
4) ocena aktualnych form współpracy samorządu z organizacjami oraz proponowanie
nowych, zgodnie z zakresem tematycznym grupy oraz obowiązującymi przepisami prawa;
5) konsultacje dotyczące zasad udzielania organizacjom dotacji z budżetu miasta;
6) konsultacje w zakresie tworzenia projektów aktów normatywnych i programów
strategicznych gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji wraz
z oceną realizacji tych dokumentów;
7) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach związanych z zakresem tematycznym grupy.
Zgodnie z zapisami regulaminu przedstawiciele organizacji, którzy wejdą w skład
grup wybierani są podczas toruńskiego Forum w liczbie od jednego do pięciu.
Osoby wybrane do tematycznych grup roboczych podczas III Toruńskiego Forum Organizacji
Pozarządowych:
Grupa ds. kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz edukacji i wychowania Wydział Kultury
1) Beszczyński Jacek – Fundacja Konkursu „IDEA”,
2) Dybaś Bogusław – Towarzystwo Miłośników Torunia,
3) Iwaniszewska Cecylia – Klub Inteligencji Katolickiej,
4) Kowalik Wanda – Fundacja Odnowy Zabytków m. Torunia im. Jerzego Remera w
Toruniu,
5) Kuras Krystyna – Europejska Unia Kobiet II Oddział w Toruniu.
Grupa ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji - Wydział Edukacji i Sportu
1) Ardanowski Józef – Toruński Klub Gimnastyczny „Olimpijczyk”,
2) Boś Henryk – Akademicki Związek Sportowy UMK,
3) Kaczmarek Agnieszka – Integracyjne Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych,
4) Krankowski Wacław – Polski Związek Weteranów Lekkiej Atletyki,
5) Waczyński Witold – Toruńskie Towarzystwo Koszykówki „WAX”.
Grupa ds. polityki społecznej, zdrowia i osób niepełnosprawnych - Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej
1) Ks. Jarosław Ciechanowski – Toruńskie Centrum Caritas,
2) Kosińska Hanna – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej,
3) Malcer Elżbieta – Polski Komitet Zwalczania Raka – Klub Amazonki,
4) Meler Andrzej – Fundacja „Światło”,
5) Żydołowicz Maria Jolanta – Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi
Niepełnosprawnych.
Grupa ds. ochrony środowiska i ekologii - Wydział Środowiska i Zieleni
1) Bołądź Anna – Polski Związek Działkowców Toruńsko-Włocławski Okręgowy
Zarząd z/s w Toruniu,
2) Brzeziński Jan – Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu,
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3) Godlewska Grażyna – Polski Klub Ekologiczny Zarząd Okręgu PomorskoKujawskiego,
4) Kostulski Grzegorz – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Toruniu,
5) Krauze Monika – Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”.
Grupa ds. organizacji hobbystycznych - Wydział Kultury
1) Jakimiec Maciej – Stowarzyszenie Copernicus Project,
2) Marchewka Jerzy – Klub Szaradzistów „LABIRYNT”.
Grupa ds. organizacji skupiających grupy zawodowe – Wydział Rozwoju i Projektów
Europejskich
1) Alaborski Andrzej - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w
Toruniu,
2) Konklewska Aleksandra - Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
3) Łukomska-Smulska Aleksandra - Europejska Unia Kobiet III Oddział w Toruniu,
4) Oborski Stefan - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Rada
Toruńska,
5) Zaionc Ryszard - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Resortu Spraw
Wewnętrznych.
Grupa ds. promocji społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka oraz działań
proeuropejskich – Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich
1) Bakalarz Monika - Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,
2) Głodowska - Morawska Ewa - Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka”,
3) Liberadzki Paweł - Toruńskie Międzyosiedlowe Porozumienie Samorządowe,
4) Piotrowski Michał - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
„TŁOK”,
5) Zielińska Stanisława - Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Grupa ds. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji miasta Torunia Wydział Informacji, Promocji i Turystyki
1) Frąckowski Benon - Oddział Przewodnicki PTTK,
2) Górski Arkadiusz - Stowarzyszenie Rozwoju Torunia,
3) Konstanty Piotr - Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia,
4) Major Bogdan - Klub Wysokogórski „Karpaty” Oddział w Toruniu,
5) Miłoszewski Henryk - Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu.
c) Toruńska Rada Organizacji Pozarządowych (TROP)
Pomysł powołania Rady powstał z inicjatywy toruńskich organizacji, które zwróciły
się do Urzędu Miasta Torunia z prośbą o umożliwienie zaprezentowania podczas Forum
projektu statutu Rady oraz wybranie jej członków. Głównym celem funkcjonowania Rady jest
reprezentowanie trzeciego sektora z terenu miasta Torunia. Jest to organ niezależny od
samorządowych struktur administracyjnych.
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Zgodnie z zapisami statutu Rady przyjętego podczas Forum jej zadaniem będzie:
1) Współpraca z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego
miasta Torunia, województwa oraz kraju.
2) Konsultowanie, opiniowanie projektów ustaw, uchwał i decyzji administracyjnych
dotyczących sektora pozarządowego oraz doradztwo.
3) Wypracowanie stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących sektora pozarządowego w
Toruniu, regionie, województwie i kraju.
4) Działania integracyjne sektora pozarządowego (m.in. współorganizacja corocznego
Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, inicjowanie spotkań branżowych i
tematycznych organizacji pozarządowych).
5) Podejmowanie publicznej dyskusji nad zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego.
6) Wspieranie działań organizacji pozarządowych oraz grup organizacji, m.in. poprzez
udzielanie rekomendacji.
7) Promowanie standardów etycznych w działalności organizacji pozarządowych.
8) Inicjowanie działań służących rozwojowi sektora pozarządowego w Toruniu, regionie
i w Polsce.
9) Składanie corocznych sprawozdań ze swojej działalności podczas Toruńskiego Forum
Organizacji Pozarządowych.
Uczestnicy Forum oprócz przyjęcia statutu Toruńskiej Rady
Pozarządowych dokonali wyboru dziesięciu swoich przedstawicieli do Rady.

Organizacji

Osoby, które weszły w skład Toruńskiej Rady Organizacji Pozarządowych:
1) Beszczyński Jacek - Fundacja Konkursu „IDEA”,
2) Borek Grzegorz – Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży,
3) Brożek Daniel – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
4) Gaczyński Paweł – Polska Akcja Humanitarna Biuro Pomorskie w Toruniu,
5) Kosińska Hanna – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej,
6) Krauze Monika – Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia”,
7) Leszczyńska Sabina – Stowarzyszenie Społeczne Ognisko Artystyczne „Wrzosy”,
8) Malcer Elżbieta – Polski Komitet Zwalczania Raka – Klub Amazonki,
9) Meler Andrzej – Fundacja „Światło”,
10) Sawionek Józef – Stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Nad właściwym przebiegiem wyborów czuwała powołana przez uczestników Forum
Komisja Skrutacyjna.
4. Powołanie Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz tematycznych grup roboczych
Program Wieloletni zakłada powołanie przy wyznaczonych wydziałach UMT
tematycznych grup roboczych jako zespołów o charakterze konsultacyjno-doradczym oraz
Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przy Prezydencie
Miasta Torunia. Zgodnie z zapisami Programu Zespół ma stanowić płaszczyznę dialogu i
wymiany informacji pomiędzy PMT a przedstawicielami toruńskich organizacji
pozarządowych, spełnia funkcję konsultacyjną i uprawniony jest do:
1) dokonywania oceny zasad realizacji polityki Gminy Miasta Toruń wobec organizacji
pozarządowych;
2) wyrażania opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.
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Zasady funkcjonowania grup oraz skład, uprawnienia i metodologię pracy Zespołu
określa Załącznik nr 2 do Programu. Załącznik został zmieniony Uchwałą nr 1092/06 RMT z
dnia 14.09.2006 r. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia składu Zespołu
konsultacyjnego z siedemnastu do dwudziestu osób, które wynikało z powołania dodatkowej
ósmej grupy roboczej pn. grupa ds. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji
miasta Torunia działającej przy Wydziale Informacji, Promocji i Turystyki oraz rozszerzenia
kompetencji grupy ds. kultury, nauki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej o kwestie
dotyczące edukacji i wychowania. Pozostałe zmiany doprecyzowywały i porządkowały
zawarte w Regulaminie zapisy.
Tematyczne grupy robocze działające przy wydziałach UMT:
1) grupa ds. kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz edukacji
i wychowania - Wydział Kultury,
2) grupa ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji - Wydział Edukacji i Sportu,
3) grupa ds. polityki społecznej, zdrowia i osób niepełnosprawnych - Wydział Zdrowia
i Polityki Społecznej,
4) grupa ds. ochrony środowiska i ekologii - Wydział Środowiska i Zieleni,
5) grupa ds. organizacji hobbystycznych – Wydział Kultury,
6) grupa ds. organizacji skupiających grupy zawodowe - Wydział Rozwoju i Projektów
Europejskich,
7) grupa ds. promocji społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka oraz działań
proeuropejskich – Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich,
8) grupa ds. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji miasta Torunia Wydział Informacji, Promocji i Turystyki.
Skład Zespołu konsultacyjnego przy PMT:
1) Prezydent Miasta Torunia – przewodniczący Zespołu;
2) trzech przedstawicieli Rady Miasta Torunia;
3) siedem osób desygnowanych przez Prezydenta Miasta Torunia, reprezentujących
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Torunia odpowiedzialne za współpracę z
organizacjami pozarządowymi, skupiające tematyczne grupy robocze;
4) ośmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych wyłanianych spośród
reprezentantów tematycznych grup roboczych wybranych podczas Toruńskiego
Forum Organizacji Pozarządowych;
5) koordynator ds. współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w
zakresie wdrażania Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z
organizacjami pozarządowymi – sekretarz Zespołu.
Działania podjęte w 2006 roku w związku z powołaniem Zespołu konsultacyjnego i
tematycznych grup roboczych:
GRUPY TEMATYCZNE
Podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 30 października
2006 r. przeprowadzono wybory do ośmiu tematycznych grup roboczych. Organizacje
uczestniczące w Forum wybrały swoich reprezentantów.
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ZESPÓŁ KONSULTACYJNY
1. Osoby z organizacji pozarządowych, które weszły w skład grup, wytypowały spośród
siebie, w głosowaniu tajnym, przedstawiciela do Zespołu konsultacyjnego:
1) Bogusław Dybaś - grupa ds. kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej oraz
edukacji i wychowania;
2) Henryk Boś - grupa ds. kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
3) Elżbieta Malcer - grupa ds. polityki społecznej, zdrowia i osób niepełnosprawnych;
4) Monika Krauze - grupa ds. ochrony środowiska i ekologii;
5) Jerzy Marchewka - grupa ds. organizacji hobbystycznych;
6) Aleksandra Łukomska-Smulska - grupa ds. organizacji skupiających grupy
zawodowe;
7) Michał Piotrowski - grupa ds. promocji społeczeństwa obywatelskiego i praw
człowieka oraz działań proeuropejskich;
8) Henryk Miłoszewski - grupa ds. upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz
promocji miasta Torunia.
2. Wskazane w Programie Wydziały wyznaczyły osoby, które wejdą w skład Zespołu
konsultacyjnego:
1) Rafał Pietrucień - Dyrektor Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich,
2) Hanna Miller - p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
3) Jarosław Więckowski - Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu,
4) Jolanta Swinarska - Kierownik Referatu Funduszy Ochrony Środowiska Wydziału
Środowiska i Zieleni,
5) Danuta Samsel - główny specjalista Wydziału Edukacji i Sportu,
6) Elżbieta Dokurno - inspektor Wydziału Kultury,
7) Małgorzata Lewandowska, podinspektor Wydziału Informacji, Promocji i Turystyki,
8) Dorota Knut – podinspektor Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich, sekretarz
Zespołu.
Inne formy wsparcia pozafinansowego realizowane w 2006 roku.
1. Konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych.
Organizacje zostały zaproszone do konsultacji m.in.:
• Programu Współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok przyjętego
Uchwałą RMT 36/07 w dniu 11.01.2007 r.,
• Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Torunia na lata 2006-2013
przyjętej Uchwałą RMT 985/06 w dniu 6.04.2006 r.,
• Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata
2006-2013 przyjętego Uchwałą RMT 984/06 w dniu 6.04.2006 r.,
• Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Torunia przyjętej Uchwałą RMT 1167/06 w
dniu 26.10.2006 r.,
• Projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia,
• Projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-2013,
• Projektu Aktualizacji Lokalnego Planu Rozwoju.
2. Wspieranie organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet
Gminy Miasta Toruń. Informacje na ten temat podawane były przede wszystkim za
pośrednictwem internetowego serwisu dla organizacji, podczas III Forum oraz są na
bieżąco przekazywane zainteresowanym podmiotom.
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3. Udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o
środki ze źródeł zewnętrznych, współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej.
4. Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych, np.
organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach,
konsultacjach, konferencjach itp.
5. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w miastach
bliźniaczych Gminy Miasta Toruń.
Toruń, 12.03.2007 r.
Sprawozdanie sporządziła:
/-/ Dorota Knut
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wydział Rozwoju i Projektów Europejskich UMT
Sprawdził:
/-/ Rafał Pietrucień
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich UMT
Akceptacja:
/-/ Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
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