
 

Protokół nr 3 

z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia  

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

 

19 czerwca 2020 r., o godz. 13.00 odbyło się zdalnie III posiedzenie Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Torunia (kadencji 2020 – 2022)  

 

Nieobecność na spotkaniu usprawiedliwiły następujące osoby: 

1) K. Gucajtis, 

2) D. Tuszyńska,  

3) Ł. Walkusz,  

4) J. Wiśniewski, 

5) E. Dokurno, 

6) A. Zielińska.  

 

W posiedzeniu RDPP udział wziął również gość zaproszony: p. Łukasz Szarszewski - 

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu. 

Proponowany porządek obrad RDPP w dniu 19 czerwca 2020 r., godz. 13.00: 
1.      Sprawy organizacyjne: 

1)     przyjęcie porządku obrad, 

2)     przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 5 maja 2020 r. 

2. Omówienie modułu dot. wolontariatu oraz funkcjonowania TCAL 2.Piętro (p. Łukasz 

Szarszewski - Dyrektor CWB w Toruniu). 

3. Informacja dot. sprawozdania z realizacji Programu współpracy GMT z NGO w 2019 r. 

(M. Skibicka). 

4. Współpraca GMT z NGO w okresie pandemii SARS-CoV-2. 

5. Zakończenie posiedzenia.    

 

AD 1. 

Sprawy organizacyjne: 

Posiedzenie prowadziła A. Łukomska – Smulska.  

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie, wyniki głosowania: 9-0-0. 

Protokół z posiedzenia w dniu 14 lutego 2020 r. przyjęto jednogłośnie, wyniki głosowania:  

9-0-0. 

Protokół z posiedzenia w dniu 5 maja 2020 r. przyjęto z uwagą zgłoszoną przez  

p. E. Kluszczyńską, wyniki głosowania: 8-2-0.  

 

AD 2. 

Omówienie modułu dot. wolontariatu oraz funkcjonowania TCAL 2.Piętro (p. Łukasz 

Szarszewski - Dyrektor CWB w Toruniu). 

 

Pan Ł. Szarszewski przedstawił obecnym informację o działalności Toruńskiego Centrum 

Aktywności Lokalnej 2.Piętro w roku 2019 oraz w okresie od 1 stycznia do 18 czerwca  

2020 r. Ponadto przedstawił zasady działania modułu Toruńskiej Bazy Wolontariatu 

koordynowanej przez TCAL 2.Piętro. Aktualnie w bazie zarejestrowanych jest 102 

wolontariuszy oraz 15 wydarzeń, do organizacji których poszukiwani są wolontariusze.  

Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu zaproponował, aby ewentualne uwagi  

i propozycje dot. działania bazy wysłać mailem na adres e-mail p. M. Skibickiej 

(m.skibicka@um.torun.pl). 



 

AD 3. 

Informacja dot. sprawozdania z realizacji Programu współpracy GMT z NGO w 2019 r. 

(M. Skibicka). 

 

M. Skibicka przedstawiła obecnym sprawozdanie z realizacji Programu współpracy 

GMT z NGO w 2019 r. (sprawozdanie dostępne w BIP, zakładka „Sprawozdania”: 

http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255768 oraz w serwisie www.orbitorun.pl, 

zakładka „Programy współpracy miasta z ngo”: http://orbitorun.pl/programwspolpracy.html). 

Ponadto p. Skibicka poinformowała obecnych, że zgodnie z zapisami § 16 ust. 1 

Programu współpracy na rok 2019 Rada może wydać do końca czerwca br. opinię  

do sprawozdania, która będzie wykorzystania w pracach nad programem na rok 2021. 

Ustalono, że RDPP i tak jest zaangażowana w opracowanie projektów programów 

współpracy Gminy z NGO (w tym na rok 2021) i będzie korzystać z dostępnych informacji 

dot. współpracy obu sektorów, w tym z danych zawartych w sprawozdaniu za rok 2019. 

Ewentualne uwagi można wysłać do końca czerwca br. na adres e-mail: 

m.skibicka@um.torun.pl. 

 

AD 4. 

Współpraca GMT z NGO w okresie pandemii SARS-CoV-2. 

 

M. Skibicka przedstawiła obecnym informację dot. działań wspierających organizacje 

pozarządowe w okresie pandemii SARS-CoV-2, zarówno wsparcie krajowe, jak i lokalne.  

Aktualności o formach wsparcia publikowane są na bieżąco w miejskich serwisach, w tym 

www.orbitorun.pl oraz wysyłane w formie newslettera do użytkowników systemu witkac.pl.  

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Ustalenia: 

Informacje będą wysyłane pocztą elektroniczną również członkom RDPP w celu 

dalszej dystrybucji i promocji w środowisku pozarządowym.  

 

AD 5. 

Zakończenie. 

 

Ustalenia: 

1. Temat klauzul społecznych zgłoszony przez p. J. Danicką będzie tematem głównym 

odrębnego posiedzenia RDPP. 

2. Grupa robocza powołana do opracowania regulaminu wewnętrznego funkcjonowania 

RDPP rozpocznie swoje prace (spotkanie zdalne przez aplikację ZOOM). Termin 

spotkania zostanie ustalony przez członków grupy. 

3. Termin kolejnego posiedzenia Rady ustalono na dzień 15 lipca 2020 r., godz. 13.00. 

4. Przerwa wakacyjna od spotkań RDPP w miesiącu sierpniu 2020 r.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

posiedzenie poprowadziła: 

Aleksandra Łukomska-Smulska  

                                                                                       Przewodnicząca RDPP Miasta Torunia 

protokołowała: 

Małgorzata Skibicka 
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