PREZYDENT MIASTA TORUNIA

SPRAWOZDANIE za rok 2008
z wykonania Uchwały Nr 930/05 Rady Miasta
Torunia z 29 grudnia 2005 roku z późn. zm.
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami
pozarządowymi

Toruń, marzec 2009
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Sprawozdanie obejmuje formy wsparcia finansowego oraz pozafinansowego
udzielonego w 2008 roku organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta Torunia
przez Gminę Miasta Toruń. Zostało sporządzone przez koordynatora ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi, który monitoruje realizację Programu Wieloletniego.

I. Wsparcie finansowe organizacji.
Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych.
Wsparcie finansowe organizacji przez Gminę 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.
Łączna kwota wsparcia finansowego przyznanego organizacjom w roku 2008 wyniosła
6 621 478,00 zł, zaś w roku 2007 - 5 881 298,00 zł. W porównaniu z rokiem 2007 wartość
udzielonych dotacji zwiększyła się o 740 180,00 zł, tj. o 11,18 %.
W roku 2008 udzielono dotacji na realizację 359 projektów ( w roku 2007 było
zrealizowanych 328 projektów).
Średnia kwota dotacji w roku 2008 wyniosła 18 440,00 zł (w roku 2007 – 17 930,00 zł).
Pod względem wartości najwięcej dotacji udzielił Wydział Sportu i Turystyki – łącznie
3 897 000 zł – na 178 projektów. Dużą ilość dotacji, zarówno pod względem ilości, jak
i wartości przekazał Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – 1 285 460,00 zł – na 103
projekty oraz Wydział Kultury, który udzielił wsparcia finansowego na 42 projekty na łączną
kwotę 1 096 800,00 zł.
Konkurs na realizację zadań Gminy w roku 2008 ogłoszono w dniu 19 listopada
2007 roku. 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) wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji
narodowej,
2) profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans kobiet w życiu
społecznym i zawodowym,
5) upowszechniania rekreacji, turystyki i krajoznawstwa,
6) upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej,
7) wspierania edukacji i wychowania,
8) upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
9) przeciwdziałania bezrobociu i wspierania przedsiębiorczości,
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10) działań wspomagających rozwój demokracji oraz praw człowieka,
11) wspierania działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii
Europejskiej i innych środków zewnętrznych o podobnym charakterze na realizację
zadań własnych Gminy Miasta Toruń,
12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Organizacje pozarządowe w wyznaczonych w ogłoszeniu terminach złożyły oferty
do jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia, które odpowiadają za realizację zadań
konkursowych:
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 19 grudnia 2007 roku - projekty całoroczne oraz zadania realizowane
w I półroczu 2008 roku – złożono 75 ofert
b) do dnia 9 maja 2008 roku – zadania realizowane w II półroczu 2008 roku – złożono 40
ofert
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 1 715 000 zł
2) profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie patologiom społecznym
3) ochrona i promocja zdrowia
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans kobiet w życiu
społecznym i zawodowym
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację w/wym. zadań: Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej.
Termin składania wniosków: do dnia 19 grudnia 2007 roku – zadania realizowane w ciągu
całego roku 2008 – złożono 103 oferty
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadania zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym:
Zadanie nr 2 – 898 460 zł
Zadanie nr 3 – 27 000 zł
Zadanie nr 4 – 360 000 zł
5) upowszechnianie rekreacji, turystyki i krajoznawstwa
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Sportu i Turystyki ( na mocy
Zarządzenia Nr 226 PMT z dnia 17.12.2008 r. dotychczasowy Wydział Sportu i Rekreacji
został przekształcony w Wydział Sportu i Turystyki).
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 19 grudnia 2007 roku - projekty całoroczne oraz zadania realizowane od
stycznia do 30 kwietnia 2008 roku – złożono 77 ofert
b) do dnia 31 marca 2008 roku – zadania realizowane od maja do 31 sierpnia 2008 roku
c) do dnia 31 lipca 2008 roku – zadania realizowane od września do 31 grudnia 2008
roku
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 250 000 zł
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6) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Sportu i Turystyki.
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 19 grudnia 2007 roku - projekty całoroczne oraz zadania realizowane od
stycznia do 30 kwietnia 2008 roku
b) do dnia 31 marca 2008 roku – zadania realizowane od maja do 31 sierpnia 2008 roku
c) do dnia 31 lipca 2008 roku – zadania realizowane od września do 31 grudnia 2008
roku
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 3 030 000 zł
7) wspieranie edukacji i wychowania
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji.
Termin składania wniosków: do dnia 19 grudnia 2007 roku – zadania realizowane w ciągu
całego roku 2008 – złożono 12 ofert
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 60 000 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 w/wym. zadań: Wydział Rozwoju
i Programowania Europejskiego.
Terminy składania wniosków:
a) do dnia 19 grudnia 2007 roku - projekty całoroczne oraz zadania realizowane
w I półroczu 2008 roku - złożono 19 ofert
b) do dnia 9 maja 2008 roku – zadania realizowane w II półroczu 2008 roku - złożono 6
ofert
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadania zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym:
Zadanie nr 8 – 110 000 zł
Zadanie nr 9 – 40 000 zł
Zadanie nr 10 – 40 000 zł
11) wspieranie działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii
Europejskiej i innych środków zewnętrznych o podobnym charakterze na realizację
zadań własnych Gminy Miasta Toruń
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rozwoju i Programowania
Europejskiego.
Termin składania wniosków: nabór ofert ciągły do dnia 19 września 2008 roku – złożono 1
ofertę
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 110 000 zł
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12) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Środowiska i Zieleni.
Termin składania wniosków: do dnia 19 grudnia 2007 roku – zadania realizowane w ciągu
całego roku 2008 – złożono 9 ofert
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadania zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 105 000 zł
W ciągu 2008 roku zostały ogłoszone dodatkowe konkursy ofert na wykonanie zadań
publicznych:

Dnia 30 kwietnia 2008 roku został ogłoszony konkurs na wykonanie zadań Gminy
Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w okresie od 1 maja do
31 grudnia 2008 roku – zadania:
1) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym
2) organizowanie imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym
3) organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia
się do istotnej popularyzacji danej dziedziny sportu
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Sportu i Turystyki.
Termin składania wniosków: do dnia 7 maja 2008 roku – złożono 20 ofert
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 1 000 000 zł
Dnia 18 czerwca 2008 roku został ogłoszony konkurs na wykonanie zadań Gminy
Miasta Toruń w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w okresie od 1 lipca do
31 sierpnia 2008 roku – zadanie: organizacja obozów sportowych z zakresu młodzieżowej
działalności sportowej.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Sportu i Turystyki.
Termin składania wniosków: do dnia 23 czerwca 2008 roku
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 67 770 zł

Dnia 15 września 2008 roku został ogłoszony konkurs na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania wiedzy
o Unii Europejskiej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Rozwoju i Programowania
Europejskiego.
Termin składania wniosków: do dnia 15 października 2008 roku – nie złożono żadnej oferty
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 107 500 zł
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Dnia 3 października 2008 roku został ogłoszony konkurs na wykonanie zadań Gminy
Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w okresie od 1 października do 31
grudnia 2008 roku – zadania:
1) organizacja szkolenia oraz przygotowanie do udziału we współzawodnictwie
sportowym grup młodzieżowych, wyłącznie poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt
sportowy w celu zapewnienia rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz
umożliwiający szkolenie i przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej
2) organizacja współzawodnictwa sportowego prowadzonego na najwyższym poziomie
rywalizacji w określonej dyscyplinie sportu
Jednostka UMT odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Sportu i Turystyki.
Termin składania wniosków: do dnia 9 października 2008 roku
Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadanie zgodnie z ogłoszeniem
konkursowym: 433 370 zł

Szczegółowe zestawienie danych o organizacjach pozarządowych, które otrzymały
w 2008 roku dotacje z Budżetu Miasta Torunia w wyniku realizacji ofert złożonych
w w/wym. konkursach wraz z informacją o realizowanych projektach, wysokości udzielonego
przez GMT wsparcia finansowego i ich rozliczenia, liczby osób będących adresatami różnych
działań publicznych oraz liczby osób zaangażowanych w realizację tych zadań, a także
wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej zostanie przedstawione
po zakończeniu rozliczania udzielonych dotacji w sprawozdaniu z realizacji Rocznego
Programu Współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, które zgodnie
z Uchwałą nr 262/08 z dnia 21 lutego 2008 r. zostanie przedłożone Radzie Miasta Torunia do
31 maja 2009 roku.
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
zostały określone w Zarządzeniu PMT nr 330 z dnia 05.12.2007 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 2008 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,
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•
•

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 zostały
podpisane 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.

Wsparcie w formie obniżonych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
Organizacje pozarządowe użytkujące lokale będące własnością gminy mogły uzyskać
w roku 2008 obniżenie stawek czynszu za ich najem na mocy Uchwały Nr 1023/06 Rady
Miasta Torunia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych
stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, którymi gospodaruje Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej w Toruniu zmienionej Uchwałą Nr 111/07 RMT z dnia 28 czerwca 2007 r.
oraz Uchwałą Nr 273/08 RMT z dnia 13 marca 2008 r.
Szczegółowe zestawienie danych o organizacjach pozarządowych, które uzyskały
w 2008 roku obniżenie stawek czynszu za najem lokali użytkowych wraz z informacją
o wysokości zastosowanych obniżek zostanie przedstawione w sprawozdaniu z realizacji
Rocznego Programu Współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi na rok 2008, które
zgodnie z Uchwałą nr 262/08 z dnia 21 lutego 2008 r. zostanie przedłożone Radzie Miasta
Torunia do 31 maja 2009 roku.

Dodatkowe wsparcie finansowo-rzeczowe
Gmina Miasta Toruń fundowała organizacjom pozarządowym i przekazywała w roku
2008 upominki o charakterze okolicznościowym (jubileusze), np.:
• Monar-Markot otrzymał telewizor na 5-lecie istnienia;
• Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” otrzymała dwa
radioodtwarzacze na XV-lecie działalności;
• Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi „Oratorium” otrzymało laptopa
z okazji XV-lecia.
Również dla uczestników imprez o charakterze masowym organizowanych przez
organizacje pozarządowe GMT udostępniała w 2008 roku bazę noclegową w obiektach
oświatowych za symboliczną opłatą, np. dla uczestników XXV Rajdu Kopernikańskiego
zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kujawsko-Pomorską –
Hufiec Toruń.
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II. Formy wsparcia pozafinansowego organizacji.
Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program Wieloletni zakładał powołanie Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi przy Prezydencie Miasta Torunia. Zgodnie z zapisami
Programu Zespół stanowi 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.
Zasady funkcjonowania oraz skład, uprawnienia i metodologię pracy
Zespołu określa Załącznik nr 2 do Programu, zmieniony Uchwałą nr 1092/06 RMT z dnia
14.09.2006 roku, Uchwałą nr 223/07 z dnia 13.12.2007 roku oraz Uchwałą Nr 417/08 RMT
z dnia 30.10.2008 roku. Zmiany w roku 2008 dotyczyły zastąpienia w tekście Załącznika nr 2
nazw poszczególnych wydziałów UMT określeniem „właściwe wydziały”, zmniejszenia
ilości tematycznych grup roboczych z 8 na 5 oraz wprowadzenia trybu konkursu otwartego
w zakresie sportu kwalifikowanego na podstawie uchwały RMT w sprawie wspierania
rozwoju sportu kwalifikowanego.
W skład Zespołu wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani
podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych – kadencja trwa 2 lata. W roku 2008
skończyła się kadencja dotychczasowych członków Zespołu, w związku z czym podczas
V Forum zostały przeprowadzone wybory nowych członków.
Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w nowym składzie
został powołany Zarządzeniem Nr 270 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2008
roku:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Michał Zaleski, Prezydenta Miasta Torunia – Przewodniczący Zespołu;
Józef Jaworski, przedstawiciel Rady Miasta Torunia – członek Zespołu;
Danuta Zając, przedstawiciel Rady Miasta Torunia – członek Zespołu;
Wacław Krankowski, przedstawiciel Rady Miasta Torunia – członek Zespołu;
Jarosław Więckowski, Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji – członek Zespołu;
Jolanta Swinarska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Środowiska
i Zieleni – członek Zespołu;
Małgorzata Toruńska, główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej –
członek Zespołu;
Danuta Samsel, główny specjalista w Wydziale Edukacji – członek Zespołu;
Elżbieta Dokurno, inspektor w Wydziale Kultury – członek Zespołu;
Dorota Knut, inspektor w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego – członek
Zespołu;
Małgorzata Lewandowska, inspektor w Wydziale Współpracy Zewnętrznej i Informacji –
członek Zespołu;
Teresa Stępień-Nowicka, przedstawiciel Grupy ds. kultury, ochrony dóbr kultury
i tradycji narodowej, edukacji i wychowania oraz organizacji hobbystycznych – członek
Zespołu;
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13) Grzegorz Karwasz, przedstawiciel Grupy ds. kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji
narodowej, edukacji i wychowania oraz organizacji hobbystycznych – członek Zespołu;
14) Emilia Depczyńska, przedstawiciel Grupy ds. kultury fizycznej i sportu oraz
upowszechniania turystyki rekreacji i krajoznawstwa – członek Zespołu;
15) Michał Rosiński, przedstawiciel Grupy ds. kultury fizycznej i sportu oraz
upowszechniania turystyki rekreacji i krajoznawstwa – członek Zespołu;
16) Zbigniew Głomski, przedstawiciel Grupy ds. polityki społecznej, zdrowia i osób
niepełnosprawnych – członek Zespołu;
17) Aleksandra Łukomska-Smulska, przedstawiciel Grupy ds. promocji społeczeństwa
obywatelskiego, praw człowieka i działań proeuropejskich oraz organizacji skupiających
grupy zawodowe – członek Zespołu;
18) Anna Napiórkowska, przedstawiciel Grupy ds. promocji społeczeństwa obywatelskiego,
praw człowieka i działań proeuropejskich oraz organizacji skupiających grupy zawodowe
– członek Zespołu;
19) Zbigniew Mrowiński, przedstawiciel Grupy ds. ochrony środowiska i ekologii – członek
Zespołu;
20) Daria Ostrowska, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi –
sekretarz Zespołu.
Zespół konsultacyjny ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi odbył 3 posiedzenia,
których wynikiem było m.in. przyjęcie stanowiska nt. oceny współpracy GMT
z organizacjami pozarządowymi w roku 2007 oraz nt. formuły organizacyjnej
V Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Protokoły z posiedzeń Zespołu
zawierające ich przebieg oraz ustalenia zostały opublikowane w serwisie internetowym dla
organizacji pozarządowych (zakładka: Zespół).

Tematyczne grupy robocze działające przy wydziałach Urzędu Miasta
Torunia
Program Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami
pozarządowymi zakładał powołanie przy wyznaczonych wydziałach Urzędu Miasta Torunia
tematycznych grup roboczych jako zespołów o charakterze konsultacyjno-doradczym.
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Załącznik nr 2 do Programu zmieniony
Uchwałą nr 1092/06 RMT z dnia 14.09.2006 roku, Uchwałą nr 223/07 RMT z dnia
13.12.2007 roku oraz Uchwałą Nr 417/08 RMT z dnia 30.10.2008 roku. Zmiany w roku 2008
dotyczyły zastąpienia w tekście Załącznika nr 2 nazw poszczególnych wydziałów UMT
określeniem „właściwe wydziały”, zmniejszenia ilości tematycznych grup roboczych z 8 na 5
oraz wprowadzenia trybu konkursu otwartego w zakresie sportu kwalifikowanego na
podstawie uchwały RMT w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
W skład grup wchodzą również przedstawiciele organizacji pozarządowych wyłonieni
podczas Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych – kadencja trwa 2 lata. W roku 2008
skończyła się kadencja dotychczasowych członków grup, w związku z czym podczas
V Forum została przeprowadzona procedura wyłaniania nowych członków. Następnie
Prezydent Miasta Torunia Zarządzeniem Nr 263 z dnia 10.12.2008 r. ustalił składy osobowe
tematycznych grup roboczych:
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1) Grupa ds. kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej, edukacji
i wychowania oraz organizacji hobbystycznych działająca przy wydziale Urzędu Miasta
Torunia właściwym w sprawach kultury:
1. Zbigniew Derkowski, Dyrektor Wydziału Kultury – Koordynator Grupy;
2. Daniel Brożek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy – Członek Grupy;
3. Grzegorz Karwasz, Polskie Towarzystwo Fizyczne – Członek Grupy;
4. Kamilla Karykowska, Toruńskie Stowarzyszenie Edukacyjne Ewolucja – Członek Grupy;
5. Irena Kruszka, Toruńskie Stowarzyszenie Alliance Francaise – Członek Grupy;
6. Teresa Stępień-Nowicka, Związek Artystów Scen Polskich – Członek Grupy;
7. Danuta Samsel, Główny Specjalista w Wydziale Edukacji – Członek Grupy;
8. Elżbieta Dokurno, inspektor w Wydziale Kultury – Sekretarz Grupy.
2) Grupa ds. kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania turystyki, rekreacji
i krajoznawstwa działająca przy wydziale Urzędu Miasta Torunia właściwym w sprawach
sportu i rekreacji:
1. Maria Kubacka, Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Rekreacji – Koordynator Grupy;
2. Emilia Depczyńska, Lokalna Organizacja Turystyczna – Członek Grupy;
3. Jan Kawałkowski, Miejski Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy CERGIA – Członek
Grupy;
4. Marek Maciejewski, Lokalna Organizacja Turystyczna – Członek Grupy;
5. Michał Rosiński, Toruńska Akademia Rekreacji i Promocji Aktywnej Niepełnosprawności
– Członek Grupy;
6. Edward Urbanik, Wojskowy Oddział PTTK przy Klubie Garnizonowym – Członek Grupy;
7. Andrzej Pietrowski, Główny Specjalista w Wydziale Sportu i Rekreacji – Członek Grupy;
8. Katarzyna Dąbrowska, inspektor w Wydziale Sportu i Rekreacji – Sekretarz Grupy.
3) Grupa ds. polityki społecznej, zdrowia i osób niepełnosprawnych działająca przy
wydziale Urzędu Miasta Torunia właściwym w sprawach zdrowia i polityki społecznej:
1. Izabela Miłoszewska, Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej –
Koordynator Grupy;
2. Barbara Brendel-Kwiatkowska, Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania
Narkomanii – Członek Grupy;
3. Daniel Brożek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy – Członek Grupy;
4. Ewa Frąckowska, Stowarzyszenie ds. Osób Niepełnosprawnych – Członek Grupy;
5. Zbigniew Głomski, Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień „Zdrowa Rodzina” – Członek
Grupy;
6. Elżbieta Malcer, Polski Komitet Zwalczania Raka – Klub „Amazonki” – Członek Grupy;
7. Daria Ostrowska, Główny Specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej –
Sekretarz Grupy.
4) Grupa ds. promocji społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka i działań
proeuropejskich oraz organizacji skupiających grupy zawodowe działająca przy
wydziale Urzędu Miasta Torunia właściwym w sprawach rozwoju i programowania
europejskiego:
1. Agnieszka Lisek, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego –
Koordynator Grupy;
2. Aleksandra Łukomska – Smulska, Europejska Unia Kobiet II Oddział w Toruniu –
Członek Grupy;
3. Anna Napiórkowska, Stowarzyszenie Akademickie „Ad Astra” – Członek Grupy;
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4. Stefan Oborski, Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT – Rada Toruńska –
Członek Grupy;
5. Dorota Knut, inspektor w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego – Sekretarz
Grupy.
5) Grupa ds. ochrony środowiska i ekologii działająca przy wydziale Urzędu Miasta
Torunia właściwym w sprawach środowiska i zieleni:
1. Jolanta Swinarska, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Środowiska
i Zieleni – Koordynator Grupy;
2. Grażyna Dejewska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dzierżawców i Administratorów
Nieruchomości Rybackich Skarbu Państwa – Członek Grupy;
3. Monika Krauze, Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne „Tilia” – Członek Grupy;
4. Zbigniew Mrowiński, Polski Związek Wędkarski – Okręg Toruń – Członek Grupy;
5. Mirosława Radzewicz, Fundacja dla Zwierząt „TIM – Troska i Miłość” – Członek Grupy;
6. Anna Grzona, inspektor w Wydziale Środowiska i Zieleni – Członek Grupy;
Joanna Dąbrowska, inspektor w Wydziale Środowiska i Zieleni – Sekretarz Grupy.
Zadania Grup tematycznych to m.in.:
1) konsultacje w zakresie tworzenia i 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.

Organizacja V Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych
Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2008 organizacje pozarządowe były
zaproszone do wspólnej organizacji Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych. V już
Forum odbyło się 20 października 2008 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu Filmar. Wzięło
w nim udział ok. 250 przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie miasta
Torunia. Głównym organizatorem V Forum był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Spotkanie poprowadziła pani Daria Ostrowska - koordynator współpracy Gminy Miasta
Toruń z organizacjami pozarządowymi.
W trakcie Forum prezentowała sprawozdanie ze swojej działalności Toruńska Rada
Organizacji Pozarządowych, przedstawiając również bieżące postulaty i oczekiwania
toruńskich organizacji w zakresie współpracy. Podczas Forum zostali wyłonieni
przedstawiciele organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu konsultacyjnego
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 5 tematycznych grup roboczych
o charakterze konsultacyjno-doradczym.
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Zagadnienia tematyczne poruszane podczas V Forum:
1. Podsumowanie współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku – Daria
Ostrowska – koordynator współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi.
2. Sprawozdanie z działalności Toruńskiej Rady Organizacji Pozarządowych – Monika Krauze
– Sekretarz Rady.
3. Znaczenie i udział organizacji pozarządowych w realizacji celów Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2006-2013 – Hanna Miller – Dyrektor
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UMT.
4. łyProjektowane zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – po
zakończeniu etapu konsultacji społecznych – Aneta Stachowicz – przedstawicielka
Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
5. Rola organizacji pozarządowych w działaniach związanych z ubieganiem się przez miasto
Toruń o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – Barbara Sroka – Pełnomocnik Prezydenta
Miasta.
6. Komunikaty organizacji pozarządowych.

Serwis internetowy dla organizacji pozarządowych
W roku 2008 na stronie głównej serwisu - w Aktualnościach - umieszczane były
bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych przez samorząd w odniesieniu do
organizacji pozarządowych oraz ważne dla organizacji wiadomości i komunikaty,
w szczególności o możliwościach pozyskania środków finansowych z innych źródeł niż
budżet Gminy Miasta Toruń (fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Norweski Mechanizm
Finansowy, granty fundacji itp.).
Natomiast w poszczególnych zakładkach serwisu wprowadzane były aktualne dane
i informacje dotyczące:
• aktów prawnych regulujących współpracę miasta z organizacjami,
• procedur postępowania przy ubieganiu się o wsparcie finansowe w konkursach
miejskich,
• ogłoszeń konkursowych, składów komisji konkursowych oraz ogłoszeń wyników
konkursów,
• obowiązujących dokumentów, formularzy i druków,
• danych kontaktowych pracowników UMT zajmujących się udzielaniem dotacji oraz
wsparciem pozafinansowym organizacji,
• V Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych,
• składów i zasad działania Grup tematycznych i Zespołu konsultacyjnego.
Za pośrednictwem koordynatora ds. współpracy toruńskie organizacje również zamieszczały
w serwisie informacje o realizowanych przez siebie projektach, imprezach, przedsięwzięciach
oraz ogłoszenia i komunikaty. Serwis jest stopniowo poszerzany o kolejne działy.
.

Inne formy wsparcia pozafinansowego realizowane w 2008 roku
1. Konsultowanie aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych.
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•

2.

3.

4.
5.
6.

organizacje zostały zaproszone do konsultacji Programu Współpracy GMT
z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok przyjętego Uchwałą RMT 262/08
w dniu 21.02.2008 roku;
• przedstawiciele organizacji pozarządowych byli zaproszeni do konsultacji
Programu Aktywności Lokalnej
• organizacje zostały zaproszone do wyrażenia swojej opinii, uwag i postulatów
w związku z dokonaniem oceny współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi
w roku 2007.
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 oraz na bieżąco przekazywane
bezpośrednio zainteresowanym podmiotom.
Udzielanie rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe
o środki ze źródeł zewnętrznych, współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, grantów
fundacji.
Działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych,
np. organizowanie lub informowanie o możliwościach uczestnictwa w szkoleniach,
konsultacjach, konferencjach itp.
Pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w miastach
bliźniaczych Gminy Miasta Toruń.
Organizacjom pozarządowym realizującym różnego typu przedsięwzięcia (imprezy,
konferencje, szkolenia) udzielana była pomoc merytoryczna (doradztwo), techniczna
(udostępnianie pomieszczeń, użyczanie sprzętu multimedialnego i innego).

III. Podsumowanie.
W roku 2008 Gmina Miasto Toruń zrealizowała założenia Wieloletniego Programu
Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W ramach współpracy finansowej organizacjom pozarządowym została zlecona
w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert realizacja wskazanych w programie
zadań publicznych poprzez powierzenie wykonania zadań publicznych wraz ze
sfinansowaniem ich realizacji, bądź poprzez wsparcie wykonania zadań publicznych dotacją
finansową. Kwota przekazywanych organizacjom środków finansowych jest z roku na rok
coraz większa, w konkursach uczestniczy coraz więcej organizacji i rośnie liczba
realizowanych projektów. Organizacje pozarządowe użytkujące lokale będące własnością
gminy miały możliwość korzystania z obniżonych stawek czynszu za ich najem. Gmina
Miasto Toruń przekazywała również organizacjom obchodzącym jubileusze swojej
działalności okolicznościowe podarunki w postaci sprzętu elektronicznego.
W ramach współpracy pozafinansowej Gmina Miasto Toruń zaprosiła przedstawicieli
organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz pięciu tematycznych grup roboczych. Zostało
przygotowane V Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych. Organizacje pozarządowe
uczestniczyły w konsultacjach aktów normatywnych dotyczących dziedzin związanych z ich
statutową działalnością. W serwisie internetowym dla organizacji pozarządowym były na
bieżąco zamieszczane wszelkie istotne dla organizacji wiadomości i komunikaty,
w szczególności o możliwościach pozyskania środków finansowych z różnych źródeł oraz
szkoleniach i seminariach.
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Toruń, 20.03.2008 r.
Sprawozdanie sporządziła:
/-/ Daria Ostrowska
Główny Specjalista
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Sprawdziła:
/-/ Hanna Miller
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Akceptacja:
/-/ Zbigniew Fiderewicz

/-/

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia

Michał Zaleski

Prezydent Miasta Torunia
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