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Wieloletni program współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 - 2018 

 

Formularz do zgłaszania uwag 

 

Nr 

paragrafu  

(np. § 10) 

Aktualne brzmienie 
 

Proponowane brzmienie 
 

Uzasadnienie Autor (imię i nazwisko lub 

nazwa organizacji) 

 
Rozdział I i II 
 
 

brak Uzupełnienie dokumentu o 
uzasadnienie potrzeby realizacji 
programu obejmującego: analizę 
kondycji sektora pozarządowego, 
obszary wymagające poprawy, dane 
liczbowe i dane bazowe, wskaźniki 
realizacji programu, uzasadnienie 6-
letniej perspektywy programu. 

W projekcie dokumentu brakuje 
kilku podstawowych elementów: 
 
1. Uzasadnienia jego stworzenia, a 
w tym kontekście również 
analizy/diagnozy dotychczasowej 
kondycji sektora pozarządowego w 
GMT oraz stanu i doświadczeń 
dotychczasowej współpracy. 
 
2. Jednocześnie z analizy takiej 
winny wynikać jasno obszary 
wymagające 
poprawy/uzupełnienia itd., które 
następnie przełożą się na cele 
programu. 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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3. Dodatkowo dane liczbowe 
wskazane w uzasadnieniu/analizie 
powinny pozwalać na 
sformułowanie tzw. danych 
bazowych w odniesieniu do 
których mierzone będą rezultaty 
(efekty/wskaźniki) programu 
wieloletniego (np. postęp we 
współpracy, zwiększająca się liczba 
organizacji realizujących zadania 
publiczne, zwiększająca się liczba 
przekazywanych organizacjom 
zadań). 
 
4. Brak uzasadnienia i danych, o 
których mowa wyżej powoduje, że 
bardzo słabo zostały 
sformułowane cele programu, 
zwłaszcza cele szczegółowe. 
 
5. Brak danych powoduje, że dla 
programu nie przyjęto wartości 
liczbowych (tzw. wskaźników), 
które pozwolą na stwierdzenie, czy 
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program został zrealizowany (czy 
jego cele zostały osiągnięte). 
Wiemy, co będzie mierzone, 
zliczane, ale nie jest jasne jaki 
poziom wskaźników danych 
zakładamy jako minimalny do 
osiągnięcia. 
 
6. Brak uzasadnienia powoduje 
również, że nie jest jasne, dlaczego 
dla programu wieloletniego 
wybrano perspektywę sześcioletnią 
(2013-2018). 
 

 
Rozdział II 
Cele 
programu 
3.2. Cele 
szczegółowe 
 

 
Cele szczegółowe 1-7 

 
Ponowna 
analiza/doprecyzowanie/przeformułow
anie zapisów celów szczegółowych 
programu. 

Cele szczegółowe określono dość 
niejasno i nie został wykorzystany 
pełen katalog celów, które winny 
być przedmiotem osiągania 
poprzez program wieloletni. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział II 
Cele 
programu 

cel 1: "wzmocnienie organizacji 
pozarządowych, partnerstw i ich 
wzajemnej współpracy" 

„…partnerstw organizacji 
pozarządowych, sieci branżowych i 
regionalnych organizacji pozarządowych 

Sformułowanie „partnerstw’ jest 
niejasne – wymaga sprecyzowania. 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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3.2. Cele 
szczegółowe 

 oraz partnerstwa organizacji 
pozarządowych z administracją lokalną” 
 

Rozdział II 
Cele 
programu 
3.2. Cele 
szczegółowe 

cel 3: "promowanie wolontariatu" usunięcie celu i dodanie do celu 2: "w 
tym wspieranie i upowszechnianie 
wolontariatu" 

Nie wydaje się, aby był to właściwy 
cel (z raptem 7 wskazanych w 
projekcie) dla sześcioletniego 
programu strategicznego 
realizowanego w oparciu o 
programy roczne. Proponujemy 
przesunięcie tego celu do 
programu rocznego, bowiem 
"promowanie" jest działaniem 
bardzo pobieżnym i 
niestrategicznym 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział II 
Cele 
programu 
3.2. Cele 
szczegółowe 
 
 

cel 6: "poprawa jakości życia 
mieszkańców Gminy Miasta Toruń"  
 

Rekomendujemy usunięcie tak 
sformułowanego celu i stworzenie 
swoistego wstępu do programu, który 
odwoływałby się do tego założenia, a 
jednocześnie służył pokazaniu wizji 
programu. 

Tak sformułowanego celu nie 
można osiągnąć poprzez program - 
wymagałby on stworzenia bardzo 
długiej listy wskaźników, o którą 
zweryfikowane zostałoby jego 
osiągnięcie (typu "diagnoza oparta 
na definiowaniu poziomu jakości 
życia w lokalnej społeczności"). 
Bezsprzeczne jest, że "poprawa 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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jakości życia mieszkańców Gminy 
Miasta Toruń" jest długofalowym 
celem współpracy GMT z NGO, ale 
nie uda się ustalić jego osiągnięcia 
w oparciu o aktualne jego zapisy. 
 

Rozdział II 
Cele 
programu 
3.2. Cele 
szczegółowe 
 
 

cel 7: "zwiększenie zadań 
publicznych zlecanych w formie 
umów wieloletnich" 

"zwiększenie liczby zadań publicznych 
zlecanych do realizacji organizacjom 
pozarządowych, w tym w formie umów 
wieloletnich",  

Zapis nieprecyzyjny. Cel powinien 
dotyczyć nie tylko zakresu zadań, 
ale również ich liczby oraz liczby 
podmiotów je realizujących. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział II 
Cele 
programu 
3.2. Cele 
szczegółowe 
 
 

Cele szczegółowe 1-7 Dodanie celów szczegółowych o cele 
wynikające z rekomendacji XIII Forum 
Organizacji Pozarządowych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

W czerwcu 2012 roku odbyło się w 
Bydgoszczy XIII Forum NGO 
naszego województwa, które - w 
ramach pracy zespołowej i 
dyskusyjnej - przygotowało 
rekomendacje dotyczące 
działalności organizacji, a także 
współpracy ngo z administracją 
publiczną. Pełen tekst 
rekomendacji znajduje się tu: 
http://www.federacja-
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Biorąc pod uwagę rekomendacje 
uczestników Forum wyrażone w 
powyżej wskazanym dokumencie, 
należy rozwinąć listę celów 
szczegółowych, a następnie wskazać dla 
nich konkretne wskaźniki, które pozwolą 
na stwierdzenie stopnia ich osiągnięcia. 
Dlatego też, w oparciu o powyższy 
materiał, proponujemy ujęcie w 
programie następujących celów 
szczegółowych: 
 
1. "zwiększanie roli i zaangażowanie 
organizacji pozarządowych we 
współkształtowaniu polityk 
publicznych, w tym stymulowanie i 
podnoszenie zaangażowania 
przedstawicieli organizacji w 
konsultacjach społecznych 
realizowanych na terenie Gminy Miasta 
Toruń" . 
 

ngo.pl/rekomendacje-xiii-forum-
ngo,120,l1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cel ten wynika z rekomendacji 
Forum wskazanych w części I i w 
części III ww. rekomendacji. 
Wskaźnikiem osiągnięcia celu 
mogą tu być: liczba konsultacji 
społecznych adresowanych do 
organizacji pozarządowych; liczba 
stanowisk i opinii od 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych; liczba kandydatur 
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2. "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>>". 
 
 
 
 
3. "stałe podnoszenie wielkości kwoty 
środków na działalność organizacji 
pozarządowych". 

przedstawicieli organizacji 
pozarządowych zgłoszonych do 
pracy w działalności Rady Pożytku; 
liczba zespołów konsultacyjnych z 
udziałem przedstawicieli ngo itp. 
 
Cel ten wynika z rekomendacji 
Forum wskazanych w części II ww. 
rekomendacji. Wskaźnikiem 
osiągnięcia celu mogą tu być: liczba 
zadań publicznych powierzonych 
do realizacji organizacjom 
pozarządowym; liczba 
wolontariuszy zaangażowanych w 
projektach realizowanych przy 
udziale środków Gminy Miasta 
Toruń; liczba inicjatyw oddolnych 
zgłoszonych do finansowania ze 
środków Gminy Miasta Toruń itp. 
 
Cel ten wynika z rekomendacji 
Forum wskazanych w części I i w 
części IV ww. rekomendacji. 
Wskaźnikiem osiągnięcia celu 
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mogą tu być: wartość procentowa 
środków przekazywanych na 
realizację zadań przez organizacje 
w stosunku do wielkości budżetu 
Gminy Miasta Toruń; wartość 
procentowa budżetu 
poszczególnych konkursów o środki 
GMT liczona w porównaniu do 
roku poprzedniego itp. 
 

Rozdział II 
Cele 
programu 
3.2. Cele 
szczegółowe 
 
 

Cele szczegółowe 1-7 Dodanie celów szczegółowych: 
A. "stałe zwiększanie liczby zadań 
publicznych powierzanych do realizacji 
organizacjom pozarządowych" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcentowanie i wspierania 
powierzania zadań publicznych 
kosztem modelu wspierania zadań 
jest oczekiwane w sektorze, 
bowiem zadanie powierzone 
pozwala na pełną 
odpowiedzialność organizacji, 
unikanie modelu (trudnego do 
wykonania przez wiele NGO) 
montażu finansowego etc. 
Jednocześnie w kontekście 
planowanej zmiany sposobu 
rozliczania (sprawozdawczości) w 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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oparciu o rezultaty, a bez 
rozliczenia finansowego pozwoli na 
uzyskiwanie wysokiej jakości 
wykonanych zadań (zwiększa się 
jakość działań dzięki ograniczeniu 
obowiązków dokumentacyjnych w 
zakresie finansowym i 
proceduralnym). Model ten jest też 
zgodny z cytowanym wyżej 
modelem "profesjonalnego, ale 
spontanicznego NGO", gdzie 
organizacja pozarządowa dba o 
jakość wykonywanej pracy 
(będącej też jej zobowiązaniem 
wobec GMT), ale jednocześnie jej 
działalność nie traci elementu 
społecznego, w pewnym wymiarze 
spontanicznego (koncentruje się 
bowiem na swojej misji i celach). 
Wskaźnikiem dla tego celu może 
być np. liczba zadań publicznych 
powierzanych organizacjom liczona 
w porównaniu do lat ubiegłych. 
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B. "budowanie i umacnianie 
partnerskiej relacji samorządu i 
organizacji pozarządowych, opartej o 
wzajemne zaufanie stron i sprawny 
system wzajemnej informacji" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. "bieżące rozpoznawanie potrzeb 
społecznych i ich uwzględnianie w 
bieżącej współpracy Gminy Miasta 
Toruń z organizacjami pozarządowymi” 

Wydaje się, że 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. 
Wskaźnikiem pomiaru realizacji 
celu może tu być np. liczba 
informacji o działaniach NGO 
przekazanych do GMT; liczba 
informacji o działaniach NGO 
opublikowanych w serwisie dla 
organizacji (orbitorun.pl) itp. 
 
Współpraca GMT i NGO winna 
służyć również umiejętności 
reagowania na zmianę społeczną, a 
następnie niwelowaniu przyczyn i 
skutków jej powstania, co wyrażać 
się będzie w powierzaniu zadań 
publicznych. Wskaźnikiem pomiaru 
celu będą tu np. liczba inicjatyw 
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lokalnych zrealizowana przez 
organizacje pozarządowe, liczba 
wspólnych zespołów 
konsultacyjnych i doradczych etc. 
 

Rozdział IV 
§5 punkt 12 

„działania na rzecz integracji 
europejskiej, rozwijanie kontaktów 
i współpracy między 
społeczeństwami" 

"działania dotyczące poszerzania wiedzy 
o Unii Europejskiej oraz rozwijania 
współpracy międzynarodowej". 

Użyte sformułowanie "integracja 
europejska" jest zbyt szerokie, 
ponieważ dotyczy procesów przede 
wszystkim politycznych i 
gospodarczych, na które GMT nie 
mam realnego wpływu. Gmina 
może raczej strać się informować, 
opisywać, prezentować te procesy. 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział V 
§9.1 

„Współpraca finansowa będzie 
polegać na zlecaniu realizacji 
zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym poprzez: 
", w podpunkcie 3) "Prezydent 
Miasta Torunia może zlecić...". 
Podobnie w podpunktach 5-8. 

 
 
 
 
"zlecanie zadania publicznego 
organizacjom pozarządowym jest 
również możliwe z pominięciem…." 
 
Podobnie w podpunktach 5-8. 

Zapisy wymagają zmian 
stylistycznych 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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Rozdział V 
§10.4 

„Promowaniu organizacji 
pozarządowych i ich działań 
poprzez m. in. utworzeniu serwisu 
informacyjnego zawierającego 
bazę danych o organizacjach 
pozarządowych 

„…poprzez rozbudowywanie i 
aktualizację serwisu…” 

Baza danych o organizacjach 
pozarządowych istnieje, w związku 
z czym nie istnieje potrzeba jej 
tworzenia. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział VI 
§12 
 
 

Całość paragrafu Przesunięcie zapisu do programu 
rocznego i stworzenia odrębnego 
rozdziału nt. uchwalania programów 
rocznych. 

„Wieloletni Program Współpracy 
określa długoterminowe zasady 
współpracy Gminy Miasta Toruń z 
sektorem pozarządowym" - przy 
tym (prawidłowym) założeniu 
należy z treści projektu wycofać 
elementy charakterystyczne dla 
programu rocznego, a stworzyć 
odrębny rozdział informujący o tym 
czym są, kiedy są uchwalane i 
przede wszystkim czemu służą 
programy roczne. 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział VI 
§13 

"Planowana wysokość środków 
przeznaczonych na realizacje 
programu w poszczególnych latach 
zawarta jest w rocznych 
programach współpracy Gminy 

Zmiana sformułowania oraz dodanie 
indykatywnego budżetu programu 

Tak sformułowany paragraf wydaje 
się niedopuszczalny, bowiem 
podważa jakikolwiek sens 
tworzenia programu, który 
rokrocznie zależeć będzie od 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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Miasta Toruń z organizacjami 
pozarządowymi." 

zapisów operacyjnego dokumentu. 
Poważnie umniejsza to rangę 
dokumentu (programu 
wieloletniego), jak i jego znaczenie 
dla programowania współpracy 
GMT z NGO. 
 
W Wieloletnim programie znaleźć 
musi się tzw. indykatywny plan 
finansowy wieloletniego programu, 
który wskaże orientacyjne 
wielkości środków przeznaczonych 
na realizację programu. Tym 
samym będą to orientacyjne 
wielkości środków finansowych na 
kolejne roczne programy 
współpracy. 
 
Należy zwrócić uwagę, że budżet 
indykatywny nie jest 
zobowiązaniem GMT, ale 
wstępnym założeniem. 
 



                  

 

MIASTO TORUŃ 

Strona 14 z 19 

 

Rozdział VIII 
§19 

Dodanie zadań Rady 7) realizacja działań służących 
promowaniu rzetelnego wizerunku 
sektora pozarządowego, współpracy 
organizacji pozarządowych z Gminą 
Miasta Toruń oraz aktywnych postaw 
obywatelskich 
 
8) zbieranie opinii i rekomendacji 
dotyczących współpracy od organizacji 
pozarządowych Gminy Miasta Toruń 
 
9) opiniowanie kandydatur na 
stanowisko Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Torunia ds. współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, jak też 
opiniowanie kandydatur do wspólnych 
zespołów doradczo-konsultacyjnych 
powoływanych przez Prezydenta Miasta 
Torunia 
 

Zaproponowane zadania pozwolą 
na bardziej skuteczne wypełnianie 
roli organu konsultacyjnego i 
opiniodawczego w powiązaniu ze 
środowiskiem pozarządowym oraz 
rzeczniczego. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział VIII 
§25 

„Kadencja członków Rady trwa 
dwa lata."  

„Kadencja członków Rady trwa trzy 
lata." 

Okres dwuletni jest zbyt krótki do 
planowania działań Rady i ustalania 
efektów jej działalności. 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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Rozdział IX 
§30.3 

„Prezydent Miasta Torunia może 
zlecić realizację Forum” 

„Prezydent Miasta Torunia może zlecić 
realizację Forum organizacji 
pozarządowej lub partnerstwu 
organizacji pozarządowych w drodze 
otwartego konkursu ofert". 

Rozwiązanie takie (powierzenie 
organizacji i przeprowadzenia 
Forum NGO organizacjom 
pozarządowym) od dwóch lat z 
powodzeniem stosuje Samorząd 
Województwa. Wydaje się, że 
doświadczenie i kompetencje 
toruńskich organizacji 
pozarządowych zapewnią 
zorganizowanie i zrealizowanie 
wartościowego merytorycznie i 
profesjonalnie przeprowadzonego 
Forum, którego program, przebieg 
etc. zostaną uprzednio 
skonsultowane z Gminą Miasta 
Toruń. 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Rozdział IX 
§32 

Mierniki celów Wszystkie mierniki celów wymagają 
dodania konkretnego wskaźnika 
bazowego oraz konkretnego wskaźnika 
docelowego (oczekiwanego do 
osiągnięcia). 
 
 

Brak tych danych spowoduje, że 
dokument regulujący współpracę 
na najbliższe sześć lat pozostanie 
dokumentem bez znaczenia, 
bowiem niejasne są jego cele i 
planowane osiągnięcia (efekty). 
 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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Jednocześnie w podpunktach 7)-9) 
należy zamienić słowa "ilość" na 
"liczba". 

Zmiana stylistyczna 

Rozdział IX Brak opisu monitoringu i ewaluacji 
Programu 

Doprecyzowanie zapisów W Rozdziale IX poświęconym 
monitoringowi nie wskazano jasno 
jak monitorowany będzie Program. 
Kto za monitoring odpowiada? Jaka 
ma być zawartość sprawozdań z 
jego realizacji?  
Samo wskazanie deklaracji, że 
ocenie współpracy służy Forum 
(jednodniowa konferencja dla 100 
osób) oraz wyliczenie kilku 
mierników bez podania wartości 
wskaźników, które zostaną 
osiągnięte jest zdecydowanie 
niewystarczające. W efekcie takich 
działań nie da się ustalić czy cele są 
osiągnięte, czy współpraca 
realizowana jest na poziomie 
satysfakcjonującym partnerów, jak 
też nie da się stworzyć kolejnego 
programu wieloletniego, bowiem 
brak będzie znowu danych 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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wyjściowych. 
 
Wydaje się, że Wieloletni program 
współpracy... winien zostać 
oceniony (zewaluowany) na dwóch 
etapach, tj. w ramach tzw. 
ewaluacji w toku oraz w ramach 
ewaluacji po zakończeniu jego 
realizacji na podstawie przyjętych 
wskaźników. 
 

Rozdział X 
§ 35 

Sprawozdanie dotyczące wyników 
konsultacji zostanie opublikowane 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Torunia, serwisie dla 
organizacji pozarządowych oraz na 
stronie poświęconej konsultacjom 
społecznym. 
 

Sprawozdanie dotyczące wyników 
konsultacji zostało opublikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
Torunia, serwisie dla organizacji 
pozarządowych oraz na stronie 
poświęconej konsultacjom społecznym. 

Zmiana stylistyczna. W programie 
(uchwalonym po procesie 
konsultacji społecznych) należy 
użyć czasu przeszłego. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

Załącznik nr 
1 

Całość zapisów Przesunięcie zapisów dot. procedury do 
programu rocznego. 

Regulamin ten jest dokumentem 
regulującym kwestie techniczne 
(często aż tak szczegółowe, jak 
numer pokoju, w którym składana 
jest kandydatura przedstawiciela 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
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ngo do Rady), a te mogą się 
zmieniać. Podobnie jeśli okaże się, 
że sam pomysł (procedura) nie 
spełnia oczekiwań, albo wymaga 
modyfikacji, procedura zmiany w 
programie wieloletnim będzie 
trudniejsza niż ujęcie nowego 
rozwiązania w kolejnym programie 
rocznym. 

Uwagi ogólne: 
Uwaga nr 1:  
Jednym z dodatkowych działań wspierających w sposób bezpośredni realizację celu głównego Programu może być uwzględnienie możliwości tworzenia w GMT 
budżetu partycypacyjnego [www.partycypacjaobywatelska.pl] 
 
Uwaga nr 2:  
Po naniesieniu wszelkich propozycji płynących z aktualnych konsultacji społecznych, projekt Programu powinien ponownie zostać skierowany do konsultacji. 
 
Uwaga nr 3: 
Elementem programu winny być również „Zasady polityki lokalowej Gminy Miasta Toruń wobec organizacji pozarządowych”. Stworzenie tego dokumentu i jego 
ujęcie (wówczas w rocznym programie współpracy) postulowała Federacja już w lipcu 2011 roku, wskazując konkretne propozycje jego zapisów i założeń. 
 
Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Prezydenta Miasta Torunia dokument taki powstawał w 2011 roku i miał być "niebawem" przedłożony do konsultacji. 
Podobne deklaracje pojawiły się w trakcie procesu konsultacji ze środowiskiem pozarządowym projektu Programu współpracy GMT z NGO na 2012 rok (m.in. w 
trakcie otwartych spotkań nt. projektu). Do dziś nie udało się określić ww. zasad. 
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Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres konsultacje@um.torun.pl   lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji 
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