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Program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. 

 

Formularz do zgłaszania uwag 

Nr paragrafu  

(np. § 10) lub 
nazwa (np. 

Indywidualna 
Karta Oceny) 

Aktualne brzmienie 

 

Proponowane brzmienie 

 

Uzasadnienie Autor (imię i nazwisko 

lub nazwa organizacji) 

 

Rozdział I. &1.1 
 

 
 

Program obejmuje współpracę 

 z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rzecz Gminy Miasta 
Toruń i jej mieszkańców. 

Należy rozszerzyć katalog organizacji. 

Program obejmuje współpracę z 
organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie. 

Dotychczasowe sformułowanie 

w &1.1 pomija podmioty, o 
których mowa w art.3 ust.3 

Ustawy. 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

 

Cele 

szczegółowe 
Programu oraz 

Rozdział X 
„Sposób oceny 

realizacji 
programu”. 

 

 
 

Wybrane cele szczegółowe 

Programu są podobne jak w 

programie wieloletnim. Nie 
precyzują jakie są rzeczywiste 

priorytety Programu na 2013 rok. 
Jednocześnie wobec np. Celu 4 

dotyczącego „usług publicznych” 
oraz Celu 6 „poprawa jakości życia” 

brakuje wskaźnika pomiaru. 

Należy wprowadzić do Programu sposoby 

pomiaru osiągnięcia tak postawionych 

celów dotyczy to szczególnie Celu 4 oraz 
Celu 6. 

 

Brak wskaźników produktu w 

przypadku Celu 4 oraz Celu 6 

w Programie nie pozwala na 
ocenę efektów realizacji 

programu. 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 

Pozarządowych 
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Rozdział II. Cele 

Programu. Cele 
szczegółowe. Cel 

1 

Cel 1. „Wzmocnienie organizacji 

pozarządowych, partnerstw i ich 
wzajemnej współpracy”. 

Należy uszczegółowić Cel 1. „Wzmocnienie 

organizacji pozarządowych, partnerstw np. 
sieciowych, formalnych, nieformalnych, 

międzysektorowych i ich wzajemnej 
współpracy”. 

 

Pojęcie partnerstwa jest bardzo 

szerokie w związku z tym należy 
wskazać o jaki typ partnerstwa 

chodzi. 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

Rozdział II. Cele 
Programu. Cel 

szczegółowy 3 

Cel 3. „Promowanie wolontariatu”. Należy rozszerzyć treść Celu 3. 
„Upowszechnianie i wspieranie 

wolontariatu w organizacjach 

pozarządowych wśród mieszkańców Gminy 
Miasta Toruń”. 

Proponowana w Programie treść 
Celu 3 wydaje się wąska i mało 

ambitna. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział II. Cele 
Programu. Cel 

szczegółowy 7 

 
 

Cel 7. „Zwiększenie zadań 
publicznych zlecanych w formie 

umów wieloletnich”. 

Należy uszczegółowić Cel 7. „Zwiększenie 
liczby/zakresu/obszarów zadań publicznych 

zlecanych w formie umów wieloletnich”. 

Proponowany w Programie opis 
Celu 7 jest nieprecyzyjny. Nie 

wiadomo o jakie zwiększenie 

zadań chodzi. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych. 

Rozdział II. Cele 

Programu. Cele 
szczegółowe 

 Rozwinięcie listy celów szczegółowych. 

Dodanie celu: 
„Zwiększanie roli i zaangażowanie 

organizacji pozarządowych w 
współkształtowaniu polityk publicznych, w 

tym stymulowanie i podnoszenie 
zaangażowania przedstawicieli organizacji 

w konsultacjach społecznych realizowanych 

na terenie Gminy Miasta Toruń". 

W Programie należy ująć nowy 

cel szczegółowy. Cel ten wynika 
z rekomendacji XIII Forum 

Organizacji Pozarządowych 
wskazanych w części I i w części 

III rekomendacji z Forum. 
Pełny tekst rekomendacji jest 

dostępny tu: 

http://www.federacja-
ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-

ngo,120,l1.html 
Nowy cel szczegółowy należy 

powiązać właściwym 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html


                  

 

MIASTO TORUŃ 

 

wskaźnikiem np. liczba 

konsultacji społecznych 
adresowanych do organizacji 

pozarządowych, liczba 
kandydatur przedstawicieli 

organizacji pozarządowych 

zgłoszonych do pracy w Radzie 
Pożytku w 2013 roku. 

 

Rozdział II. Cele 
Programu. Cele 

szczegółowe. 

 Rozwinięcie listy celów szczegółowych. 
Dodanie celu: 
„Tworzenie warunków współpracy GMT  
z organizacjami pozarządowymi służących 

wzrostowi profesjonalizacji organizacji 
m.in. poprzez powierzanie coraz większej 

liczby zadań organizacjom i wspieranie 

działań oddolnych oraz upowszechnianie 
wolontariatu, służące dążeniu do modelu 

profesjonalne, ale spontaniczne NGO". 

Cel ten wynika z rekomendacji 
XIII Forum Organizacji 

Pozarządowych wskazanych w 
części II rekomendacji z Forum. 

Pełny tekst rekomendacji jest 
dostępny tu: 

http://www.federacja-

ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-
ngo,120,l1.html 

Nowy cel szczegółowy należy 
powiązać z właściwym 

wskaźnikiem np. liczba zadań 

publicznych powierzonych 
realizacji organizacjom 

pozarządowym, liczba 
wolontariuszy zaangażowanych 

w projektach realizowanych przy 
udziale środków GMT, liczba 

inicjatyw oddolnych zgłoszonych 

do finansowania ze środków 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
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GMT. 

Rozdział II. Cele 
Programu. Cele 

szczegółowe. 

 Rozwinięcie listy celów szczegółowych. 
Dodanie celu: 

„Stałe podnoszenie wielkości kwoty 
środków na działalność organizacji 

pozarządowych". 

Cel ten wynika z rekomendacji 
XIII Forum Organizacji 

Pozarządowych wskazanych w 
IV rekomendacji z FOrum. 

http://www.federacja-

ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-
ngo,120,l1.html 

Nowy cel szczegółowy należy 
powiązać z właściwym 

wskaźnikiem np. wartość 

procentowa środków 
przekazywanych na realizację 

zdań przez ngo w stosunku do 
wielkości budżetu GMT liczona w 

porównaniu do 2012 roku. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział II. Cele 
Programu. Cele 

szczegółowe. 

 Rozwinięcie listy celów szczegółowych. 
Dodanie celu: 

„Budowanie i umacnianie partnerskiej 
relacji samorządu i organizacji 

pozarządowych, opartej o wzajemne 

zaufanie stron i sprawny system wzajemnej 
informacji”. 

Współpraca GMT i NGO winna 
być pielęgnowana i rozwijana, a 

jej podstawą jest wzajemna 
informacja. Zarówno GMT winna 

informować organizacje o 

swoich działaniach, jak i 
organizacje winny informować 

GMT o swoich 
przedsięwzięciach. 

Nowy cel szczegółowy należy 
powiązać z właściwym 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
http://www.federacja-ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-ngo,120,l1.html
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wskaźnikiem np. liczba 

informacji o działaniach NGO 
przekazanych do GMT oraz 

liczba informacji o działaniach 
NGO publikowanych w serwisie 

dla organizacji np. orbitorun.pl 

Rozdział II. Cele 
Programu. Cele 

szczegółowe. 

Cel 5. „Zwiększenie wpływu sektora 
obywatelskiego na kreowanie 

polityki społecznej w gminie”. 

Cel 5. „Zwiększenie wpływu sektora 
obywatelskiego na kreowanie polityki 

publiczne w gminie”. 

Program Współpracy powinien 
dotyczyć wszystkich polityk a nie 

tylko jednej. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział V. &7. 

Pkt 7 

„przygotowanie przy współudziale 

sektora pozarządowego Toruńskiego 

Forum Organizacji Pozarządowych” 

„powierzenie realizacji Toruńskiego Forum 

Organizacji Pozarządowych i realizacja 

Forum we współpracy wyłonionego 
oferenta (lub oferentów) z właściwymi 

jednostkami Gminy Miasta Toruń”. 

Proponowane rozwiązanie od 

dwóch lat jest z powodzeniem 

stosowane przez Samorząd 
Województwa. Doświadczenie 

 i kompetencje toruńskich 
organizacji pozarządowych dają 

gwarancję przeprowadzenia 
wartościowego merytorycznie 

 i organizacyjnie Forum. 

Program oraz przebieg Forum 
będzie konsultowany z GMT. 

 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział VI. 
Priorytetowe 

zadania 
publiczne 

 Skrócenie liczby zdań publicznych Priorytety roczne powinny 
stanowić listę najważniejszych 

obszarów, które wynikają przede 
wszystkim z opracowanej 

diagnozy potrzeb. Zbyt duża 
liczba zdań powoduje, że 

przestają one być priorytetowe 

 i tworzą jedynie katalog zadań 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 
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przewidzianych do 

dofinansowania. 

Rozdział VI. 
Priorytetowe 

zadania 
publiczne 

Obszar 12. „Dofinansowanie 
wkładu własnego do projektów 

finansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej i innych środków 

zagranicznych o podobnych 

charakterze na realizację zadań 
własnych Gminy Miasta Toruń”. 

 

Obszar 12. „Dofinansowanie wkładu 
własnego do projektów finansowanych  

z funduszy Unii Europejskiej i innych 
środków zewnętrznych o podobnych 

charakterze na realizację zadań własnych 

Gminy Miasta Toruń”. 

Wprowadzenie zamiany 
spowodują, że większa liczba 

organizacji będzie aplikować  
o środki zewnętrzne. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział VI. 
Priorytetowe 

zadania 
publiczne 

 Wprowadzenie nowego obszaru. 
„Działalność na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka”. 

Niska liczba projektów, których 
celem jest m.in.: promocja 

rodziny jako jednej  
z najważniejszych wartości. Jest 

to jednocześnie inny obszar 
działań niż potencjalne wsparcie 

rodziny z kręgu tzw. wykluczenia 

społecznego. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział VI.& 8, 

ust.2 

Promowane będą zwłaszcza 

przedsięwzięcia realizowane na 

rzecz mieszkańców Starego Miasta 
 i Bydgoskiego Przedmieścia jako 

obszarów objętych Lokalnym 
Programem Rewitalizacji sprzyjające 

zmniejszeniu poziomu ubóstwa  
i wykluczenia społecznego, 

długotrwałego bezrobocia, poziomu 

przestępczości…”. 

 W związku z brakiem danych 

opisujących diagnozę 

problemów, nie wszystkie 
zadania kierowane do 

wymienionych dzielnic, powinny 
otrzymywać premię punktową. 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 

Pozarządowych 
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Rozdział VIII. & 
11. 

& 11. „Program realizowany będzie 
w szczególności poprzez: (…)3) 

organizację Toruńskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych”. 

„3) realizację…” i dodanie „poprzez 
powierzenie organizacji i realizacji Forum 

Organizacji Pozarządowych w drodze 
otwartego konkursu ofert”. 

Toruńskie Forum Organizacji 
Pozarządowych jest bardzo 

ważnym wydarzeniem. 
Przeprowadzenie otwartego 

konkursu daje potencjalną 

możliwość, że zostanie wybrana 
najlepsza i najciekawsza oferta. 

 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Dokument 
„Program 

współpracy 
GMT…” 

 W Programie rocznym brakuje konkretnych 
wartości oraz wskaźników. 

Brak danych (wskaźniki), 
spowoduje, że nie uda się 

ustalić, czy Program został 
zrealizowany czy też nie. 

 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział XI. 
&.19 

& 19. „Sprawozdanie dotyczące 
wyników konsultacji zostanie 

opublikowane na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Torunia, 

w serwisie dla organizacji 

pozarządowych oraz na stronie 
poświęconej konsultacjom 

społecznym”. 
 

& 19. „Sprawozdanie dotyczące wyników 
konsultacji zostało opublikowane na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Torunia, w 
serwisie dla organizacji pozarządowych 

oraz na stronie poświęconej konsultacjom 

społecznym”. 

Sugerujemy zastosowanie czasu 
przeszłego wzorem & 17 i & 18. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Rozdział XII.  Rozdział XII powinien zostać umieszczony 

przed obecnym rozdziałem IX. 

Zaproponowana zmiana 

kolejności rozdziałów przyczyni 
się do większej przejrzystości 

dokumentu. 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 
Pozarządowych 
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Rozdział XII.  W Rozdziale XII „Tryb powoływania  
i zasady działania komisji konkursowych do 

opiniowania ofert w otwartych konkursach 
ofert” należy wskazać jakie informacje (i w 

jakim zakresie) dotyczące oceny 

merytorycznej złożonej oferty otrzyma 
oferent. Komisje konkursowe powinny 

zostać zobowiązane do przekazania 
organizacjom informacji o otrzymanej 

liczbie punktów, jak i o uzasadnieniu 

oceny. 

Tego typu rozwiązanie przyczyni 
się do: 

- wzrostu jakości ofert 
konkursowych, 

- tworzenia większej jasności 

 i przejrzystości procedur 
- wzmocnienia zaufania 

oferentów do procedur i decyzji 
administracyjnych. 

Kujawsko-Pomorska 
Federacja Organizacji 

Pozarządowych 

Dokument 

„Program 
współpracy 

GMT…” 

  Program wymaga analizy 

spójności jego elementów pod 
kątem zgodności celów 

szczegółowych z planowanymi 

wskaźnikami. 
Program nie zawiera również 

diagnozy. Trudno w tej sytuacji 
zaakceptować prawidłowość 

celów szczegółowych Programu. 

Program nie zawiera ponadto 
danych i wskaźników bazowych, 

które obrazowałby aktualną 
sytuację w obszarach 

problemowych. 
Program nie zawiera planowanej 

Kujawsko-Pomorska 

Federacja Organizacji 
Pozarządowych 
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do osiągnięcia i monitorowania 

wartości wskaźników-rodzi to 
obawę, że każda osiągnięta 

wartość będzie właściwa. 
Dane liczbowe wskazane w 

uzasadnieniu/analizie powinny 

pozwalać na sformułowanie tzw. 
danych bazowych w odniesieniu, 

do których będą mierzone 
rezultaty Programu rocznego 

(np. zwiększająca się liczba 

organizacji pozarządowych 
realizująca zadania publiczne). 

 

Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres konsultacje@um.torun.pl   lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 

Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 8  

 

mailto:konsultacje@um.torun.pl

