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I. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji 
Konsultacje społeczne przeprowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 
Urzędu Miasta Torunia w dniach od 28 sierpnia do 9 września 2012 r. miały na celu zebranie 
uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych odnośnie przedstawionych projektów 
„Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi 
na lata 2013-2017” oraz „Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 
pozarządowymi w 2013 r.” zwanych dalej Programami Współpracy. 

II. Przebieg konsultacji 
Konsultacje były prowadzone w następujących etapach: 

A. Etap wstępny konsultacji – praca grupy reprezentatywnej 
W celu stworzenia projektów Programów współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2013 oraz na lata 2013-2017, które zgodnie z art. 5a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r.  winny być 
poddane konsultacjom społecznym.  Zarządzeniem nr 125 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 
2 maja 2012 r. w sprawie powołania grupy reprezentatywnej ds. konsultacji społecznych 
projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz projektu Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2013r. powołano tzw. grupę reprezentatywną ds. konsultacji społecznych 
Programów Współpracy. Grupa składała się z 11 członków – pracowników wydziałów 
merytorycznych Urzędu Miasta Torunia współpracujących z organizacjami pozarządowymi, 
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia.  

 
W skład grupy weszli: 

Broniszewski Łukasz – Fundacja „Stabilo” 

Chamier-Chełmiński Roman – Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” 

Kasprzycka Mariola – Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

Kulig Alicja – Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym „Zielony Liść” 

Kwiesielewicz Ewa – Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Lenkiewicz Magdalena – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Major Bogdan – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 

Małecki Robert – Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 

Ostrowska Daria – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
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Pałucka Maria – Wydział Sportu i Turystyki 

Ślebioda Krzysztof – Rada Działalności Pożytku Publicznego 

Na spotkania grupy reprezentatywnej Prezydent Miasta Torunia zapraszał radnych Rady 
Miasta Torunia. Odbyło się 10 spotkań w okresie od 09.05 do 07.08. 2012 r. Uczestniczył w 
nich także przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne CISTOR, ponieważ 
równocześnie Gmina Miasta Toruń była partnerem w projekcie realizowanym przez 
CISTOR, a dotyczącym współpracy pomiędzy administracją samorządową i podmiotami 
ekonomii społecznej. Owocem tych spotkań stały się dwa projekty Programów Współpracy, 
które określają m.in. formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, 
funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego, ordynacji wyborczej do tego 
gremium  oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przy współudziale organizacji 
pozarządowych w 2013 r. i w latach 2013-2017. 

Kolejnym etapem w procesie konsultacji społecznych było konsultowanie z 
przedstawicielami  Środowiska organizacji pozarządowych i innymi zainteresowanymi 
wypracowanych projektów Programów, co miało miejsce w terminie od 28.08 do 09.09. 2012 
r. 

B. Kampania informacyjno-promocyjna projektów Programów 

• informacja o prowadzonych konsultacjach była zamieszczona w serwisach 
www.torun.pl/konsultacje i www.orbiTorun.pl oraz na stronach www.torun.pl i 
www.torun.pl/ngo, 

• informacje o rozpoczęciu konsultacji, spotkaniu dla organizacji pozarządowych, 
odbywających się dyżurach konsultacyjnych oraz o zbliżającym się terminie 
nadsyłania uwag zostały przesłane w ramach usługi TORUŃ SMS do 
zarejestrowanych użytkowników, 

• zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach wysłano pocztą elektroniczną do 
organizacji pozarządowych, których adresy znajdują się w bazie adresowej wydziału 
odpowiedniego do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz newsletterem 
portalu OrbiTorun. 

C. Spotkanie dla organizacji pozarządowych 
W dniu 3 września 2012 r. o godz. 18.00 zorganizowano spotkanie konsultacyjne dla 
organizacji pozarządowych w Hotelu Bulwar przy Bulwarze Filadelfijskim 18 w Toruniu. 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia reprezentowali: Robert 
Małecki – dyrektor, oraz pracownicy wydziału: Magdalena Lenkiewicz i Małgorzata Ptaszek. 

W spotkaniu uczestniczyło 12 przedstawicieli toruńskich organizacji pozarządowych, którzy 
ustnie zgłaszali swoje uwagi do Programów. Zestawienie uwag przedstawiono w części III 
raportu. 
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D. Dyżur konsultacyjny 
Przedstawiciele organizacji, którym nie udało się dotrzeć na spotkanie, mieli możliwość 
wyrażenia swoich opinii podczas dyżuru konsultacyjnego w Punkcie Informacyjnym Urzędu 
Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, który odbył się 4 września 2012 r. o godz. 
16.30. W dyżurze nie wzięła udział żadna osoba. 

E. Konsultacje internetowe 
Przez cały czas trwania konsultacji społecznych na stronach  internetowych 
www.torun.pl/konsultacje www.orbiTorun.pl  www.torun.pl www.torun.pl/ngo dostępne były 
projekty Programów Współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag. Wypełnione formularze 
oraz uwagi można było przesyłać na adres mailowy konsultacje@um.torun.pl lub dostarczyć 
pocztą lub osobiście do Urzędu Miasta Torunia na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział 
Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87 – 100 Toruń do 
09.09.2012 r. 
 Łącznie w ten sposób wpłynęło 25 propozycji zmian do projektu Programu rocznego i 25 do 
projektu Programu wieloletniego.  

F. Konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta 
Torunia 

Projekty Programów Współpracy były również konsultowane z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, która zgłosiła 4 poprawki do projektu Programu rocznego. 

III. Fotografie ze spotkania z organizacjami pozarządowymi 

 

 

 

http://www.orbitorun.pl/
http://www.torun.pl/
http://www.torun.pl/ngo
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IV. Podsumowanie 
W wyniku konsultacji wpłynęło 31 opinii odnośnie Programu Współpracy w 2013 r. i 30 
opinii dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy. Do zgłoszonych uwag odnieśli się 
członkowie grupy reprezentatywnej oraz przedstawiciele Rady działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia. 

W wyniku konsultacji uznano za zasadne 6 uwag odnoszących się do programu współpracy 
w 2013 r. oraz 4 uwagi dotyczące wieloletniego programu współpracy. Na podstawie ww. 
uwag wprowadzono odpowiednie zmiany w projektach dokumentów. Szczegółowe 
zestawienie przedstawiają załączniki nr 2 i 3 (zestawienia uwag i opinii). 

Projekt uchwał zawierających programy współpracy z organizacjami pozarządowymi z 
uwzględnieniem zmian wynikających z uwag wniesionych w procesie konsultacji 
społecznych, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Torunia zostanie przedłożony 
Radzie Miasta Torunia.  

Raport z konsultacji został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, w 
serwisie dla organizacji pozarządowych oraz na stronie poświęconej konsultacjom 
społecznym. 

 

Lista załączników: 
• Załącznik nr 1: Informacja na portalu OrbiTorun dotyczące procedury wyłonienia 

członków grupy reprezentatywnej 

• Załącznik nr 2: Zestawienie uwag i opinii do Programu Współpracy w 2013 r. 

• Załącznik nr 3: Zestawienie uwag i opinii do Wieloletniego Programu Współpracy 

• Załącznik nr 4: Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 2 maja 2012 r. w 
sprawie powołania grupy reprezentatywnej ds. konsultacji społecznych Wieloletniego 
Programu Współpracy Gminy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi oraz projektu 
Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z Organizacjami Pozarządowymi w 2013 
r.  
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Załącznik nr 1 

 

 

 



Załącznik nr 2  
 

 

Zestawienie uwag i opinii do Programu Współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. 
 

Lp. Zapis w projekcie 
programu 

Proponowane zmiany Uzasadnienie opiniującego Rekomendacje Uzasadnienie 
rekomendacji 

1  Konkurs o dofinansowanie 
wkładu własnego jest 
rozstrzygany razem z innymi 
konkursami. Czy nie może być 
w innym terminie? 

Międzynarodowe Centrum 
Zarządzania Informacją 

 odrzucono 
Wydział Rozwoju i 
Programowania 
Europejskiego 

Nabór ofert w ramach 
konkursu o dofinansowanie 
wkładu własnego ma 
charakter ciągły. W związku 
z tym wyniki są ogłaszane 
na bieżąco w zależności od 
tego, kiedy wpłynie oferta. 

2  Zwrócenie uwagi na problem 
ewentualnych skrajnych 
rozbieżności przy ocenianiu 
projektów organizacji przez 
poszczególnych członków 
Komisji. 
 
Międzynarodowe Centrum 
Zarządzania Informacją 

 

. odrzucono 
Wydział Rozwoju i 
Programowania 
Europejskiego 

Oferta jest oceniana przez 
każdego członka Komisji 
Konkursowej. Ostatecznej 
oceny ofert Komisja 
dokonuje na podstawie 
wyliczenia średniej z sumy 
punktów przyznanych przez 
poszczególnych członków 
Komisji. 



3 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. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 
Dotychczasowe 
sformułowanie w §  1.1 
pomija podmioty, o których 
mowa w art.3 ust.3 Ustawy. 

 

 
zostało zawarte  

 w projekcie 
grupa 

reprezentatywna 

 

 
Tytuł dokumentu wyjaśnia iż 
w projekcie programu 
opisana jest współpraca 
GMT z organizacjami 
pozarządowymi, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności  pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie. Ponadto w 
§1.3 zawarty został 
słowniczek, w którym 
wyjaśniono znaczenie 
„organizacja pozarządowa”. 

4 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. 
 

 

 

Należy wprowadzić do 
Programu sposoby pomiaru 
osiągnięcia tak postawionych 
celów dotyczy to szczególnie 
Celu 4 oraz Celu 6. 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 

Brak wskaźników produktu 
w przypadku Celu 4 oraz 
Celu 6 w Programie nie 
pozwala na ocenę efektów 
realizacji programu. 

 

 
 

zostało zawarte  
 w projekcie  

grupa 
reprezentatywna 

 
 
 
 
 

 
 

 
Priorytetowe zadania 
publiczne na 2013 r. 
doprecyzowane zostały 
przez wydziały 
merytoryczne, które w 
danym roku ogłaszać będą 
konkursy w zakresie 
przedstawionych obszarów. 
 
 



Jednocześnie wobec np. 
Celu 4 dotyczącego „usług 
publicznych” oraz Celu 6 
„poprawa jakości życia” 
brakuje wskaźnika pomiaru. 

Wydział 
Komunikacji 
Społecznej i 
Informacji 

 

Wydział Komunikacji 
Społecznej i Informacji 
przeprowadzi Badanie 
jakości życia torunian w 
kontekście działań 
samorządu oraz Badanie 
satysfakcji interesanta z 
jakości usług świadczonych 
przez Urząd Miasta Torunia. 
Z wyników przedstawionych 
badań będzie można określić 
wskaźniki, które będą 
rekomendacją do prac nad 
programem na kolejny rok. 

5 Rozdział II.  
Cele Programu.  
Cele szczegółowe.  

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”. 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
 

 

 
 
 
Pojęcie partnerstwa jest 
bardzo szerokie w związku z 
tym należy wskazać o jaki 
typ partnerstwa chodzi. 

 

 
 

zostało zawarte  
 w projekcie  

grupa 
reprezentatywna 

 

 

 
 

Pojęcie partnerstwa zostało 
określone w  III rozdziale 
projektu Programu 
Współpracy na rok 2013 
„Zasady współpracy” oraz w 
Wieloletnim Programie 
Współpracy GMT z NGO. 



6 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”. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 

 

Proponowana w Programie 
treść Celu 3 wydaje się 
wąska i mało ambitna. 

 

 
 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 
 

 
 

 

Współpraca GMT z 
organizacjami 
pozarządowymi polega na 
promowaniu wolontariatu, 
nie na jego wspieraniu. 

7 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”. 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 
 

 

Proponowany w Programie 
opis Celu 7 jest 
nieprecyzyjny. Nie wiadomo 
o jakie zwiększenie zadań 
chodzi. 

 

 
 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
 

 

Cel określony został w 
Rozdziale II § 3.2 projektu 
Wieloletniego Programu 
Współpracy. 

 



8 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". 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
 
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 
wskaźnikiem np. liczba 
konsultacji społecznych 
adresowanych do organizacji 
pozarządowych, liczba 
kandydatur przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
zgłoszonych do pracy w 
Radzie Pożytku w 2013 roku. 

 

 

 
zostało zawarte  

 w projekcie  
grupa 

reprezentatywna 

 

 
 

Rola organizacji 
pozarządowych  we 
współkształtowaniu polityk 
publicznych określona 
została w Rozdziale III 
projektu rocznego i 
wieloletniego programu 
„Zasady współpracy” Gmina 
Miasta Toruń stwarza 
możliwość wypowiedzenia 
się oraz współdecydowania 
organizacji pozarządowych 
w istotnych sprawach 
dotyczących ich działalności 
m.in. poprzez: 
1. Projekt Wieloletniego 
oraz Rocznego Programu 
Współpracy GMT z NGO 
został poddany konsultacjom 
społecznym z organizacjami 
pozarządowymi. 
2.W projekcie Rocznego 
Programu Współpracy 
została zwiększona liczba 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w Radzie  
 
 

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


Działalności Pożytku 
Publicznego. 
3. W pracach Komisji 
oceniających wnioski 
konkursowe musi 
uczestniczyć przedstawiciel 
ngo. 
4. Dla organizacji 
organizowane są oddzielne 
spotkania konsultacyjne 
dotyczące dokumentów 
strategicznych GMT. 
5. Portal internetowy 
orbiToruń stworzony i 
prowadzony przez 
organizację pozarządową 
otrzymał nową odsłonę. 
Skierowany został do 
organizacji pozarządowych, 
przejął funkcje miejskiej 
strony internetowej 
poświęconej organizacjom 
www.torun.pl/ngo 
6. Wśród organizacji 
pozarządowych 
przeprowadzone zostały 
badania i opracowano 
wnioski dotyczące polityki 
lokalowej dla ngo. 
 
 

http://www.torun.pl/ngo


7. Stworzono możliwość aby 
organizacje pozarządowe 
mogły zdecydować jakie 
ważne i istotne dla nich 
tematy omówione zostaną na 
IX Toruńskim Forum 
Organizacji Pozarządowych. 

9 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  
 
 

 
 
 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 
 
 

 
 
 
Wzrost profesjonalizacji 
organizacji pozarządowych 
powinien być realizowany 
wyłącznie przez organizacje 
bez udziału Gminy Miasta 
Toruń.  
Wątpliwym wydaje się 
wpływ powierzania  
większej liczby zadań 
organizacjom i wspierania 
działań oddolnych oraz  
upowszechniania 
wolontariatu na zwiększenie 
ich profesjonalizmu.  

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


Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

zaangażowanych w 
projektach realizowanych 
przy udziale środków GMT, 
liczba inicjatyw oddolnych 
zgłoszonych do finansowania 
ze środków GMT. 

10 Rozdział II.  
Cele Programu.  
Cele szczegółowe. 

 
 
 
Rozwinięcie listy celów 
szczegółowych. Dodanie 
celu: 

„Stałe podnoszenie wielkości 
kwoty środków na 
działalność organizacji 
pozarządowych". 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
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  
 
 
 

 

 
odrzucono 

grupa 
reprezentatywna 

 

 
 
 
 
 

Wydział Budżetu i 
Planowania 

Finansowego 

 
 

Środki finansowe 
przyznawane są na realizację 
zadań publicznych przez 
organizacje pozarządowe, 
nie na działalność 
organizacji. 
 
 

 
 

Ponadto wydatki budżetu 
mogą ulegać zmianie w 
zależności od budżetowych 
możliwości, priorytetów lub 
zadań przewidzianych do 
realizacji dlatego 
proponowany zapis jest 
bardzo trudny do realizacji. 

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


budżetu GMT liczona w 
porównaniu do 2012 roku. 

11 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”. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
 
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 wskaźnikiem np. 
liczba informacji o 
działaniach NGO 
przekazanych do GMT oraz 
liczba informacji o 
działaniach NGO 
publikowanych w serwisie 
dla organizacji np. 
orbitorun.pl 
 
 
 

 
 
 

zostało zawarte  
 w projekcie  

grupa 
reprezentatywna 

 

 

 
Gmina Miasta Toruń 
zaprasza organizacje 
pozarządowe do współpracy 
np.w § 7.3 zapewnia się 
organizacje pozarządowe o 
konsultowaniu z nimi 
projektów aktów 
normatywnych w 
dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych 
organizacji. W Rozdziale V 
opisane są formy współpracy 
finansowej i pozafinansowej 
GMT z NGO.  
Ponadto zaproponowany 
wskaźnik w postaci liczby 
informacji o działaniach 
NGO przekazanych do GMT 
w ciągu całego roku jest 
trudny do zmierzenia. 



12 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 publicznej 
w gminie”. 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 
 

 

Program Współpracy 
powinien dotyczyć 
wszystkich polityk a nie 
tylko jednej. 

 
 

 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
 

 

Pod pojęciem polityki 
społecznej rozumie się 
przyjęty i realizowany przez 
władzę publiczną i 
organizacje pozarządowe 
zespół długofalowych 
działań na rzecz 
zaspokajania potrzeb i 
rozwiązywania problemów 
społecznych 

13 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”. 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
 
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.  

 

 
zostało zawarte w 

projekcie  
grupa 

reprezentatywna 

 

 
 

W opinii grupy 
reprezentatywnej tworzącej 
projekt programu zasadne 
jest przygotowanie 
Toruńskiego Forum 
Organizacji Pozarządowych 
przez Prezydenta Miasta 
Torunia. Istnieje natomiast 
możliwość aby Prezydent 
zlecił realizację Forum. 



 
 
Program oraz przebieg 
Forum będzie konsultowany 
z GMT. 

14 Rozdział VI.  
Priorytetowe zadania 
publiczne 

 
Skrócenie liczby zdań 
publicznych 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
Priorytety roczne powinny 
stanowić listę 
najważniejszych obszarów, 
które wynikają przede 
wszystkim z opracowanej 
diagnozy potrzeb. Zbyt duża 
liczba zadań powoduje, że 
przestają one być 
priorytetowe 
i tworzą jedynie katalog 
zadań przewidzianych do 
dofinansowania. 

 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
Priorytetowe zadania 
publiczne na 2013 r. 
doprecyzowane zostały 
przez wydziały 
merytoryczne, które w 
danym roku ogłaszać będą 
konkursy w zakresie 
przedstawionych obszarów. 
Zmniejszenie liczby zadań 
publicznych spowodowałoby 
zmniejszenie ilości 
konkursów ogłaszanych 
przez PMT na wykonanie 
zadań publicznych GMT. 

15 Rozdział VI.  
Priorytetowe zadania 
publiczne 

 
Obszar 12. 
„Dofinansowanie wkładu 
własnego do projektów 
finansowanych z funduszy 

 

 

 
Obszar 12. 
 „Dofinansowanie wkładu 
własnego do projektów 
finansowanych  
z funduszy Unii Europejskiej  

 

 
 

Wprowadzenie zmiany 
spowoduje, że większa liczba 
organizacji będzie aplikować  
o środki zewnętrzne. 

 

 

 
odrzucono 

Wydział Rozwoju i 
Programowania 
Europejskiego 

 

 
 

W dotychczasowych 
ogłoszonych konkursach 
wsparcie mogły otrzymać 
organizacje, które są w 
trakcie ubiegania się o 



Unii Europejskiej i innych  
 
środków zagranicznych o 
podobnych charakterze na 
realizację zadań własnych 
Gminy Miasta Toruń”. 

 

 
 
i innych środków 
zewnętrznych o podobnych 
charakterze na realizację 
zadań własnych Gminy 
Miasta Toruń”. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 

dotacje z funduszy Unii 
Europejskiej i innych 
środków zewnętrznych o 
podobnym charakterze 
(środki zagraniczne), tj. 
złożyły wniosek aplikacyjny 
lub już uzyskały dotację. 
Zmiana nazwy zadania 
został wprowadzona celem 
doprecyzowania w nazwie 
konkursu jego zakresu 
merytorycznego, nie zaś 
modyfikacji kwalifikujących 
się źródeł finansowania. 

16 Rozdział VI.  
Priorytetowe zadania 
publiczne 

 

Wprowadzenie nowego 
obszaru. „Działalność na 
rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony 
praw dziecka”. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

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. 

 

zostało zawarte  
 w projekcie  

grupa 
reprezentatywna 

 

 

W 2013r.  wydziały 
merytoryczne Urzędu Miasta 
Torunia nie przewidują 
ogłaszania i realizowania 
konkursu na wykonanie 
zadań publicznych 
związanych bezpośrednio z 
działalnością na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony 
praw dziecka.  
Nie wyklucza to jednak  

 



składania wniosków na 
wykonanie zadań 
publicznych w danym 
obszarze m.in.: do Wydziału 
Zdrowia i Polityki 
Społecznej np. w  zakresie 
promocji i wsparcia rodziny. 

17 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…”. 

 

 

 

Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 
W związku z brakiem danych 
opisujących diagnozę 
problemów, nie wszystkie 
zadania kierowane do 
wymienionych dzielnic, 
powinny otrzymywać premię 
punktową. 

 

 
odrzucono 

Wydział Rozwoju i 
Programowania 
Europejskiego 

 

 
Na podstawie kryteriów 
wyznaczonych przez Urząd 
Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz zebranych 
danych, dokonano diagnozy 
poszczególnych jednostek 
urbanistycznych Torunia. W 
wyniku porównania 
wybrano najbardziej 
zdegradowane rejony-
Bydgoskie Przedmieście i 
Stare Miasto. Tylko projekty 
„infrastrukturane” wpisane 
do Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Torunia 
na lata 2007-2015 (LPR-T) 
mogą otrzymać  
 
 



dofinansowanie z EFRR (nie 
objęto tą zasadą zadań 
„społecznych”). Wpisanie 
inicjatyw społecznych do 
LPR-T umożliwia 
otrzymanie podczas oceny 
projektów startujących w 
konkursach dodatkowych 
punktów.  
Mówią o tym zarówno 
zapisy Uszczegółowienia 
POKL oraz regulaminu 
konkursów na realizację 
zadań gminy. 

18 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”. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
 
Toruńskie Forum Organizacji 
Pozarządowych jest bardzo 
ważnym wydarzeniem. 
Przeprowadzenie otwartego 
konkursu daje potencjalną 
możliwość, że zostanie 
wybrana najlepsza i 
najciekawsza oferta. 

 

 

 
odrzucono 

grupa 
reprezentatywna 

 

  
Zgodnie z zapisami 
Rozdziału IX § 30.3 
Prezydent Miasta Torunia 
może zlecić realizacje 
Forum. 
W opinii grupy 
reprezentatywnej tworzącej 
program zasadne jest 
przygotowanie Toruńskiego 
Forum Organizacji 
Pozarządowych przez  
 

 



Prezydenta Miasta Torunia. 
Istnieje natomiast możliwość 
aby Prezydent zlecił 
realizację Forum. 

19 Dokument  
„Program współpracy 
GMT…” 

 
W Programie rocznym 
brakuje konkretnych wartości 
oraz wskaźników. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 

Organizacji Pozarządowych 

 
Brak danych (wskaźniki), 
spowoduje, że nie uda się 
ustalić, czy Program został 
zrealizowany czy też nie. 

 

 
odrzucono 

grupa 
reprezentatywna 

 

 
Grupa reprezentatywna 
tworząca projekt programu 
współpracy składała się z 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, 
pracowników wydziałów 
merytorycznych 
współpracujących z 
organizacjami oraz 
przedstawicieli Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia.  
Osoby pracujące nad 
projektem programu 
opierały się na badaniach i 
doświadczeniach z własnej 
dotychczasowej działalności 
w lub z III sektorem. Grupa 
rekomenduje 
przeprowadzenie badań 
przed przystąpieniem do 
badań nad projektem 
programu na kolejne lata 
współpracy. 
 



20 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”. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
Sugerujemy zastosowanie 
czasu przeszłego wzorem  
§17 i  §18. 

 

przyjęto 
Wydział Komunikacji 

Społecznej i 
Informacji 

 
Raport z konsultacji zostanie 
opublikowany na 
wskazanych stronach 
internetowych. Proces ten 
zrealizowany zostanie po 
przyjęciu projektu programu 
współpracy przez 
Prezydenta Miasta Torunia. 
Po akceptacji przez 
Prezydenta i przedstawieniu 
raportu na stronach, program 
zostanie przyjęty Uchwałą 
Rady Miasta Torunia.  
 
 

21 Rozdział XII.  

Rozdział XII powinien zostać 
umieszczony przed obecnym 
rozdziałem IX. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaproponowana zmiana 
kolejności rozdziałów 
przyczyni się do większej 
przejrzystości dokumentu. 

 

 
odrzucono 

grupa 
reprezentatywna 

 

Brak konkretnych wskazań 



22 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. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
 

 
Tego typu rozwiązanie 
przyczyni się do: 
- wzrostu jakości ofert 
konkursowych, 
- tworzenia większej jasności 
i przejrzystości procedur 
- wzmocnienia zaufania 
oferentów do procedur i 
decyzji administracyjnych. 

 
zostało zawarte  

 w projekcie  
grupa 

reprezentatywna 
 

 
Zgodnie z zapisami art. 15 
ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie „Każdy może 
żądać uzasadnienia wyboru 
lub odrzucenia oferty”. 
Oznacza to, że organizacja, 
która chciałaby uzyskać 
szczegółowe informacje 
dotyczące oceny złożonej 
oferty powinna się zgłosić w 
tej sprawie do wydziału 
merytorycznego UMT, który 
odpowiadał za 
rozpatrywanie ofert. 

23 Dokument  
 
„Program współpracy 
GMT…” 

 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
Program wymaga analizy 
spójności jego elementów 
pod kątem zgodności celów 
szczegółowych z 
planowanymi wskaźnikami. 
Program nie zawiera również  
 
 

 
 

odrzucono 
Wydział Komunikacji 

Społecznej i 
Informacji 

 
 
Grupa reprezentatywna 
tworząca projekt programu 
współpracy składała się z 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, 
pracowników wydziałów  
 
 



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 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  
 

 

merytorycznych 
współpracujących z 
organizacjami oraz 
przedstawicieli Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia.  
Osoby pracujące nad 
projektem programu 
opierały się na badaniach i 
doświadczeniach z własnej 
dotychczasowej działalności 
w lub z III sektorem. Grupa 
rekomenduje 
przeprowadzenie badań 
przed przystąpieniem do 
badań nad projektem 
programu na kolejne lata 
współpracy. Ponadto projekt 
programu konsultowany był 
z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego, która składa się 
z przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, 
pracowników wydziałów 
merytorycznych UMT 
odpowiadających za 
współprace z NGO oraz  
Radnych Rady Miasta 
Torunia. 



realizująca zadania 
publiczne). 

24 Rozdział VI . §.1.6 

 
Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży 
połączona z działalnością 
edukacyjną i wychowawczą 
(z wyłączeniem sportu i 
rekreacji) 

 
Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży połączona 
z działalnością edukacyjną i 
wychowawczą poprzez sport, 
rekreację ruchową i 
rehabilitację ruchową 

Toruński Związek Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

  

 
odrzucono 

grupa 
reprezentatywna 

 
 
Zadanie publiczne 
realizowane przez Wydział 
Edukacji.  
Zadania dotyczące sportu i 
rekreacji realizowane są 
przez Wydział Sportu i 
Turystyki. Określone zostały 
w Rozdziale VI § 8.1.7 
projektu programu. 

25 Rozdział VI . §.1.7 

Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej  w tym m.in.: 
a) tworzenie warunków w 
tym organizacyjnych 
sprzyjających rozwojowi 
sportu 
b) zapewnienie rozwoju 
fizycznego dzieci i 
młodzieży 
c) organizowanie imprez 
sportowych i rekreacyjnych  
 
 

 
Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej (sportu, rekreacji 
ruchowej, rehabilitacji 
ruchowej w tym miedzy 
innymi: 
a) tworzenie warunków w 
tym organizacyjnych 
sprzyjających rozwojowi 
sportu, rekreacji ruchowej i 
rehabilitacji ruchowej 
b) zapewnienie rozwoju  
 
 

  

odrzucono 
Wydział Sportu i 

Turystyki 

 
 Formy uczestnictwa w 
kulturze fizycznej to min.: 
sport, rekreacja ruchowa i 
rehabilitacja ruchowa. 
Wprowadzenie takiego 
zapisu powodowałoby 
potraktowanie tego tematu 
wybiórczo. 
Zapis dotyczący wspierania  
dzieci i młodzieży 
uzdolnionej zawiera 
działanie 6 (§ 8 ust 1 pkt 6 
programu)  
 



d) współpraca 
międzynarodowa i 
integracja ze środowiskami 
sportowymi 

fizycznego dzieci i 
młodzieży, 
interdyscyplinarne szkolenie 
uzdolnionych sportowo dzieci 
i młodzieży 
c) organizowanie imprez 
sportowych, rekreacyjnych i 
imprez dla osób 
niepełnosprawnych 
d) współpraca 
międzynarodowa i integracja 
środowisk sportu, rekreacji 
ruchowej i rehabilitacji 
ruchowej 
e) wspieranie szkoleń 
wolontariuszy, instruktorów, 
trenerów sportu, rekreacji 
ruchowej i rehabilitacji 
ruchowej 
f) propagowanie idei 
olimpijskiej wśród 
mieszkańców miasta, 
zwłaszcza wśród dzieci i 
młodzieży, wspieranie 
rozwoju sportu 
paraolimpijskiego 

Toruński Związek Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

wspieranie edukacji i 
wychowania. 
Zapis dotyczący organizacji 
imprez dla osób 
niepełnosprawnych zawiera 
działanie 5 (§ 8 ust 1 pkt 5 
programu) działania na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych. 
Zapis dotyczący wspierania 
wolontariuszy zawiera 
działanie 8 (§ 8 ust 1 pkt 8 
programu).  

Wspieranie sportu 
paraolimpijskiego oraz 
szkolenia trenerów 
sportowych obejmuje ustawa 
o sporcie. Ten program 
obejmuje zapisy ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego  i o 
wolontariacie. 



26 Rozdział VI . §1.15 

Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, w tym 
m.in.:... 

 

 

 

Ekologia i ochrona zwierząt 
oraz ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego, w tym 
m.in.:... 

a), b), c), d), e) 
+ f) działania wspomagające 
poszanowanie energii, 
stymulowanie właściwych 
kierunków rozwoju 
gospodarki energetycznej 
miasta 

Regionalna Agencja 
Poszanowania Energii w 
Toruniu 

 
 
Działalność w tym obszarze 
ma istotny wpływ na ochronę 
powietrza i zmniejszenie 
efektu cieplarnianego. 
Przynosi też konkretne 
oszczędności miastu 

 

 
odrzucono 

Wydział Środowiska 
i Zieleni 

 

 

Zgłoszony punkt jest 
pośrednio realizowany przez 
Wydział Środowiska i 
Zieleni w postaci 
dofinansowań dla 
mieszkańców miasta, na 
trwałą likwidację źródeł tzw. 
niskiej emisji, jakich 
wydział udziela na mocy 
Uchwały RMT nr 77/11 z 
dnia 7 kwietnia 2011r. 
Środki finansowe w 
budżecie przewidzianym dla 
Wydział Środowiska i 
Zieleni na realizację zadań 
gminy z zakresu ekologii i 
ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego wystarczają 
na przeprowadzenie 
konkursu, w ramach którego 
realizowana jest edukacja 
ekologiczna, z naciskiem 
położonym na przyrodę,  
naturę i edukację wśród 
dzieci i młodzieży. 

 



27 Rozdział VI 
 
Priorytetowe zadania 
publiczne... 

 
 
+ 18) Działania wspierające 
aktywizację i integrację 
społeczną seniorów, w tym 
m.in. w zakresie: 
a) edukacji, przeciwdziałania 
e-wykluczeniu osób starszych 
b) promowania wolontariatu 
osób starszych 
c) działalność na rzecz 
społeczności lokalnych 

Toruński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku 

 
W całym programie nie ma 
żadnego obszaru, który 
związany byłby z 
działalnością organizacji 
pozarządowych skupiających 
osoby starsze i działających 
na rzecz osób starszych 
/jedynie w pkt.3 a ujęto: 
realizacja profilaktycznych 
projektów zdrowotnych, w 
tym na rzecz osób starszych/.  
W związku z narastającym 
problemem starzejącego się 
społeczeństwa, 
wyodrębnienie  osobnego 
obszaru skierowanego do 
osób starszych jest moim 
zdaniem konieczne.   
Zadanie, które 
zaproponowałam 
„aktywizacja i integracja 
społeczna osób starszych” 
jest bardzo ważne i moim 
zdaniem zasługuje na ujęcie 
w programie. 
 
 

 
 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
 
Działania wspierające 
aktywizację i integrację 
społeczną seniorów realizują 
wydziały merytoryczne w 
ramach swoich kompetencji 
np. Wydział Kultury, 
Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 



28 Rozdział XII . 20.4 

W skład Komisji wchodzą 
przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych Urzędu 
Miasta Torunia, 
przedstawiciel bądź delegat 
Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Torunia 
oraz osoby wskazane przez 
organizacje pozarządowe. 
W pracach komisji mogą 
uczestniczyć z głosem 
doradczym osoby 
posiadające specjalistyczna 
wiedzę w dziedzinie 
obejmującej zakres zadań 
publicznych, których 
konkurs dotyczy 

 

W skład Komisji wchodzą 
przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych Urzędu 
Miasta Torunia oraz osoby 
wskazane przez organizacje 
lub w przypadku nie 
wskazania, przedstawiciel 
wytypowany przez Radę 
Działalności Pożytku 
Publicznego z organizacji 
pozarządowych 

 
 
 

Rada Działalności Pożytku 
Publicznego 

  

 
przyjęto 

Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 

 
 
Rada Działalności Pożytku 
Publicznego nie jest 
organem, który może 
delegować przedstawiciela 
do prac komisji.  

29 Rozdział XII. 20.9 

Prace Komisji odbywają się 
na posiedzeniach 
zamkniętych, w których 
uczestniczy co najmniej 
50% członków, w tym 
przewodniczący 

 

Prace Komisji odbywają się 
na posiedzeniach 
zamkniętych, w których 
uczestniczy co najmniej 50% 
członków, w tym 
przewodniczący oraz 
przedstawiciel organizacji 
pozarządowych 

  

przyjęto 
Rada Działalności 

Pożytku Publicznego 
 

 
Przedstawiciele organizacji 
pozarządowych powinni 
mieć wpływ na 
przekazywanie środków 
finansowych na realizację 
zadań publicznych. 
Proponowany zapis 
gwarantuje udział  
 
 



Rada Działalności Pożytku 
Publicznego 

przedstawiciela NGO w 
pracach komisji 
oceniających wnioski. 

30 Rozdział XII 20.10.4 

Sporządzenie uzasadnienia 
merytorycznego oceny, 
które zawiera słabe i mocne 
strony oferty w każdym z 
obszarów oceny 

 

Usunąć zapis 

Rada Działalności Pożytku 
Publicznego 

  

odrzucono 
Wydział Komunikacji 

Społecznej i 
Informacji 

 

Wydział Komunikacji 
Społecznej i Informacji 
proponuje zapis 
„Sporządzenie wykazu 
wszystkich ofert wraz z 
oceną i jej uzasadnieniem 
oraz propozycją wysokości 
dotacji w celu przedłożenia 
Prezydentowi”. 

31 Indywidualna karta oceny 

 

 
wiersz 6 – stworzyć 
dodatkowe wagi dla WZiPS 
usunąć > 70% 
wiersz 10 połączyć z 
wierszem 4 
usunąć wiersz 11 

Rada Działalności Pożytku 
Publicznego 

 
 

  
przyjęto 

Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 

 

 

 
 



Uwagi do projektu  Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. zbierane i analizowane były 
w czasie, gdy na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia  www.torun.pl istniała zakładka poświęcona organizacjom pozarządowym 
www.torun.pl/ngo. 
Od dnia 19.10.2012 r. rolę miejskiego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych  przejął portal  orbiTorun. Wszelkie 
informacje związane z działalnością organizacji  dostępne są na www.orbitorun.pl. 
 

http://www.torun.pl/
http://www.torun.pl/ngo


Załącznik nr 3  

 

Zestawienie uwag i opinii do Wieloletniego Programu Współpracy  
 

Lp. Zapis w projekcie programu Proponowane zmiany Uzasadnienie opiniującego Rekomendacje Uzasadnienie 
rekomendacji 

 

1  Prośba o wprowadzenie 
możliwości partnerstw 
publiczno-prywatnych 
organizacji pozarządowych z 
UM 
 
Związek Stowarzyszeń Rodzin i 
Opiekunów Osób Chorych 
Psychicznie „POL-FAMILIA” 

 

 zostało zawarte  
w projekcie 

grupa  
reprezentatywna 

Pojęcie partnerstwa 
zostało określone w  III 
rozdziale projektu  
Programu współpracy na 
rok 2013 „Zasady 
współpracy” oraz w 
projekcie Wieloletniego 
Programu Współpracy 
GMT z NGO. 

 

2  Prośba o udostępnienie na 
portalu orbiTorun.pl 
kalendarza/harmonogramu 
aktywności podejmowanych 
przez różne NGO tak, by 
imprezy podobnego typu 
można planować na zmianę. 
 
Związek Stowarzyszeń Rodzin i 
Opiekunów Osób Chorych 
Psychicznie „POL-FAMILIA” 

Aktualnie funkcjonujący na 
portalu kalendarz ma bardzo 
ograniczone funkcje. Można 
by zrobić go bardziej 
przyjaznym w użytkowaniu. 

zostało zawarte  
w projekcie 

grupa 
 reprezentatywna 

Mechanizm kalendarza 
jest realizowany w 
ramach miejskiego 
serwisu informacyjnego 
dla organizacji 
pozarządowych 
orbiToruń, realizowanego 
w ramach zadania 
publicznego. Pomimo 
stworzonego narzędzia i 
możliwości 
informowania o  
wydarzeniach 
realizowanych przez  
 
 

 



organizacje pozarządowe, 
fundacje i stowarzyszenia   
bardzo rzadko korzystają 
z tej możliwości. 

 

3  Prośba o udostępnienie 
pożyczek dla NGO, zwłaszcza 
tych, które nie prowadzą (i nie 
chcą prowadzić!) działalności 
gospodarczej.  
 
Międzynarodowe Centrum 
Zarządzania Informacją 

 

 zostało zawarte  
w projekcie 

grupa 
 reprezentatywna 

W Rozdział V § 9.5 
projektu programu 
przedstawione są  
informacje na temat 
możliwości udzielania 
pożyczek przez PMT. 

 

4  Wpisać do Programu ogólny 
budżet dla wszystkich zadań 
budżetowych NGOsów.  
Niech ten budżet stanowi 
określony procent budżetu 
gminy. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 zostało zawarte  
w projekcie 

grupa 
 reprezentatywna 

Nie jest możliwe 
wpisanie do projektu 
Wieloletniego Programu 
Współpracy ogólnego 
budżetu dla wszystkich 
zadań realizowanych 
przez organizacje 
pozarządowe. Wydziały 
merytoryczne UMT nie 
są w stanie oszacować ile 
środków na realizację 
zadań w ramach 
otwartych konkursów 
ofert przeznaczą w latach 
obowiązywania 
Programu. 

 

 



5  Przedstawicieli NGO powinno 
być więcej w Radzie/Komisji. 
 
Toruński Związek Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej  

 zostało zawarte  
w projekcie 

grupa 
 reprezentatywna 

Projekt programu 
zakłada, że członkami 
Rady Działalności 
Pożytku Publicznego są 
przedstawiciele 
wydziałów 
merytorycznych UMT 
współpracujących z 
organizacjami (7 osób), 
przedstawiciele ngo (9 
osób) oraz radni Rady 
Miasta Torunia (2 osoby). 
Ze względu na tematy 
poruszane na 
posiedzeniach RDPP, 
niezbędni są w niej 
przedstawiciele  
wydziałów 
odpowiadających za 
współpracę z 
organizacjami w ramach 
działań poszczególnych 
wydziałów. 

Przedstawiciele 
organizacji są członkami 
Komisji oceniających 
wnioski na realizację 
zadań publicznych. Dla 
zapewnienia ich udziału 
w pracach Komisji oraz 
decydowaniu o 
wysokości i przyznaniu  
środków w § 20.9   
 
 

 



projektu Rocznego 
Programu Współpracy 
proponuje się aby „Prace 
Komisji odbywały się na 
posiedzeniach 
zamkniętych, w których 
uczestniczy co najmniej 
50% członków, w tym 
przewodniczący oraz 
przedstawiciel 
organizacji”. 

 6  
Rozdział I i II 
 

 
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. 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
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  
 
 

 
odrzucono 

grupa 
 reprezentatywna 

 
 Art. 5a ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o 
wolontariacie określa co 
powinien zawierać 
program współpracy. 
Zawartość merytoryczna 
projektu Programu  jest 
spójna z wymaganiami 
ustawy. 

Grupa reprezentatywna 
tworząca projekt 
programu współpracy 
składała się z 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych,  
pracowników wydziałów 
merytorycznych  
 
 



poprawy/uzupełnienia itd., 
które następnie przełożą się 
na cele programu. 
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 program 
został zrealizowany (czy jego 
cele zostały osiągnięte). 
Wiemy, co będzie mierzone,  
 

współpracujących z 
organizacjami oraz 
przedstawicieli Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta 
Torunia.  Osoby 
pracujące nad projektem  
opierały się na badaniach 
i doświadczeniach z 
własnej dotychczasowej 
działalności w lub z III 
sektorem. 

Gmina Miasta Toruń 
otwarta jest na 
współpracę z ngo również 
w realizowaniu i 
przeprowadzaniu badań 
dot. analizy, wskaźników 
oraz efektów różnych 
działań uznając je za 
bardzo istotny element 
współpracy. 
Grupa rekomenduje 
przeprowadzenie badań 
przed przystąpieniem do 
badań nad projektem 
programu na kolejne lata 
współpracy. 

 

 
 

 
 



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). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 7 Rozdział II 
Cele programu 
3.2. Cele szczegółowe 
 
Cele szczegółowe 1-7 

 
 
 

Ponowna 
analiza/doprecyzowanie/przef
ormułowanie zapisów celów 
szczegółowych programu. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 
 

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

 

 

 
odrzucono 

grupa 
 reprezentatywna 

 

 

 
 

Grupa reprezentatywna 
tworząca projekt 
programu współpracy 
składała się z 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych, 
pracowników wydziałów 
merytorycznych 
współpracujących z 
organizacjami oraz 
przedstawicieli Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta  
 



Torunia.  Osoby 
pracujące nad projektem  
opierały się na badaniach 
i doświadczeniach z 
własnej dotychczasowej 
działalności w lub z III 
sektorem. 

 8 Rozdział II  
Cele programu 
3.2. Cele szczegółowe 
 
cel 1: "wzmocnienie 
organizacji pozarządowych, 
partnerstw i ich wzajemnej 
współpracy" 
 

 
 
 
„…partnerstw organizacji 
pozarządowych, sieci 
branżowych i regionalnych 
organizacji pozarządowych 
oraz partnerstwa organizacji 
pozarządowych z 
administracją lokalną” 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
 
Sformułowanie „partnerstw’ 
jest niejasne – wymaga 
sprecyzowania. 
 

 

 

 
przyjęto 

grupa  
reprezentatywna 

 

 

 
 
Pojęcie partnerstwa 
zostało określone w  III 
rozdziale projektu 
Programu współpracy na 
rok 2013 „Zasady 
współpracy” oraz w 
projekcie Wieloletniego 
Programu    Współpracy 
GMT z NGO. 
Zasada współpracy 
została doprecyzowana  
przez członków grupy 
tworzącej projekt 
programu. 
 

 9 Rozdział II  
Cele programu 
3.2. Cele szczegółowe 
 
cel 3: "promowanie 
wolontariatu" 

 
 

 
usunięcie celu i dodanie do 
celu 2: "w tym wspieranie i  
 

 
 
 
 
Nie wydaje się, aby był to 
właściwy cel (z raptem 7  
 

 
 

 
odrzucono 

grupa 
reprezentatywna 

 

 
 
Współpraca GMT z 
organizacjami 
pozarządowymi polega  
 



upowszechnianie 
wolontariatu" 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

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 
 

na promowaniu 
wolontariatu , nie na jego 
upowszechnianiu. 

 10 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. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
 
 
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 jakości 
życia mieszkańców Gminy  
Miasta Toruń" jest 
długofalowym celem  
 
 

 
 

 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
 

 
Nie określono 
wskaźników 
początkowych, dlatego 
nie można konkretnie 
określić zamierzonego 
celu . 
 
Wydział Komunikacji 
Społecznej i Informacji 
przeprowadzi badanie 
jakości życia torunian w 
kontekście działań 
samorządu oraz Badanie 
satysfakcji interesanta z  
jakości usług  
 
 



współpracy GMT z NGO, ale 
nie uda się ustalić jego 
osiągnięcia w oparciu o 
aktualne jego zapisy. 
 

świadczonych przez 
Urząd Miasta Torunia. Z 
wyników 
przedstawionych badań 
będzie można określić 
wskaźniki, które będą 
rekomendacją do prac 
nad programem na 
kolejne lata. 
 

 11 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",  

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 
 

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

 
 
 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
 
 

Nie jest to wskazane w 
sytuacji gdy nie ma 
pewności zwiększenia 
środków finansowych na 
realizację zadań.  Istnieje 
obawa, że zwiększając 
liczbę zadań publicznych  
kwota środków 
finansowych pozostanie 
bez zmian. Oznacza to, że 
realizowanych będzie 
więcej zadań przez 
organizacje pozarządowe 
za mniejsze pieniądze z 
budżetu Gminy Miasta 
Toruń.  
 



 12 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. 
 
 
 
 
 
 
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: 
 

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

 
 
 

zostało zawarte  
w projekcie 

grupa 
 reprezentatywna 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



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" . 
 
 
 
 
 
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  
 

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 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  
 
 

Gmina Miasta Toruń 
stwarza możliwość 
wypowiedzenia się oraz 
współdecydowania 
organizacji 
pozarządowych w 
istotnych sprawach 
dotyczących ich 
działalności, m.in. 
poprzez: 
1. Projekt Wieloletniego 
oraz Rocznego Programu 
Współpracy GMT z NGO 
został poddany 
konsultacjom społecznym 
z organizacjami 
pozarządowymi 
2.W projekcie Rocznego 
Programu Współpracy 
została zwiększona liczba 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych w Radzie 
Działalności Pożytku 
Publicznego 
3. W pracach Komisji 
oceniających wnioski 
konkursowe musi 
uczestniczyć 
przedstawiciel ngo. 
4. Dla organizacji 
organizowane są 
oddzielne spotkania 
konsultacyjne dotyczące  
 



spontaniczne NGO>>". 
 
 
 
3. "stałe podnoszenie 
wielkości kwoty środków na 
działalność organizacji 
pozarządowych". 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

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 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. 
 

dokumentów 
strategicznych GMT. 
5. Portal internetowy 
orbiToruń stworzony i 
prowadzony przez 
organizacje pozarządową 
otrzymał nową odsłonę. 
Skierowany został do 
organizacji 
pozarządowych, przejął 
funkcje miejskiej strony 
internetowej poświęconej 
organizacjom 
www.torun.pl/ngo 
6. Wśród organizacji 
pozarządowych 
przeprowadzone zostały 
badania i opracowano 
wnioski dotyczące 
polityki lokalowej dla 
ngo. 
7. Stworzono możliwość 
aby organizacje 
pozarządowe mogły 
zdecydować jakie ważne i 
istotne dla nich tematy 
omówione zostaną na IX 
Toruńskim Forum 
Organizacji 
Pozarządowych. 
 

 

http://www.torun.pl/ngo


 13 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 
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  
 
 

 
 

 
 

 

odrzucono 
grupa  

reprezentatywna 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nie jest to wskazane w 
sytuacji gdy nie ma 
pewności zwiększenia 
środków finansowych na 
realizację zadań.  Istnieje 
obawa, że zwiększając 
liczbę zadań publicznych  
kwota środków 
finansowych pozostanie 
bez zmian. Oznacza to, że 
realizowanych będzie 
więcej zadań przez 
organizacje pozarządowe 
za mniejsze pieniądze z 
budżetu Gminy Miasta 
Toruń. 
Brak możliwości 
finansowych. 

 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. "budowanie i 
umacnianie partnerskiej 
relacji samorządu i 
organizacji pozarządowych, 
opartej o wzajemne 
zaufanie stron i sprawny 
system wzajemnej 
informacji" 
 
 
 
 

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. 
 
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  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

zostało zawarte  
w projekcie 

grupa 
 reprezentatywna 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Gmina Miasta Toruń 
stwarza możliwość 
wypowiedzenia się oraz 
współdecydowania 
organizacji 
pozarządowych w 
istotnych sprawach 
dotyczących ich 
działalności, m.in. 
poprzez 
1. Projekt Wieloletniego 
oraz Rocznego Programu  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 lokalnych 
zrealizowana przez 
organizacje pozarządowe, 
liczba wspólnych zespołów 
konsultacyjnych i 
doradczych etc. 
 

Współpracy GMT z NGO 
został poddany 
konsultacjom społecznym 
z organizacjami 
pozarządowymi 

2.W projekcie Rocznego 
Programu Współpracy 
została zwiększona liczba 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych w Radzie 
Działalności Pożytku 
Publicznego 
3. W pracach Komisji 
oceniających wnioski 
konkursowe musi 
uczestniczyć 
przedstawiciel ngo. 
4. Dla organizacji 
organizowane są 
oddzielne spotkania 
konsultacyjne dotyczące 
dokumentów 
strategicznych GMT. 
5. Portal internetowy 
orbiToruń, stworzony i 
prowadzony przez 
organizację pozarządową 
otrzymał nową odsłonę. 
Skierowany został do 
organizacji 
pozarządowych, przejął 
funkcje miejskiej strony  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. "bieżące rozpoznawanie 
potrzeb społecznych i ich 
uwzględnianie w bieżącej 
współpracy Gminy Miasta 
Toruń z organizacjami 
pozarządowymi” 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 

 

internetowej poświęconej 
organizacjom 
www.torun.pl/ngo 

6. Wśród organizacji 
pozarządowych 
przeprowadzone zostały 
badania i opracowano 
wnioski dotyczące 
polityki lokalowej dla 
ngo 
7. Stworzono możliwość 
aby organizacje 
pozarządowe mogły 
zdecydować jakie ważne i 
istotne dla nich tematy 
omówione zostaną na IX 
Toruńskim Forum 
Organizacji 
Pozarządowych. 

 
Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 
powinna rozpoznawać 
potrzeby społeczne – 
rekomendacja dla nowej 
RDPP 

http://www.torun.pl/ngo


 14 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". 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
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. 
 

 
zostało zawarte  

w projekcie 
Wydział Rozwoju i 
Programowania 
Europejskiego 

 
Nazwa zadania 
konkursowego jest 
zbieżna z art. 4 ust. 1 pkt 
26 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
W ramach tego konkursu 
organizacje mogą 
pozyskać dofinansowanie 
m.in. na szkolenia, 
warsztaty i inne formy 
przekazywania 
umiejętności 
praktycznych w zakresie 
pozyskiwania funduszy z 
Unii Europejskiej oraz 
inicjatywy realizowane z 
partnerami z krajów UE. 

 15 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. 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
 
 

 

Zapisy wymagają zmian 
stylistycznych 

 

odrzucono 
grupa  

reprezentatywna 

 

uwaga niezasadna 
 



 16 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…” 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 

 

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

 

przyjęto 
Rada Działalności 

Pożytku Publicznego 

 
Miejski serwis 
informacyjny dla 
organizacji 
pozarządowych istnieje, 
wymaga on natomiast 
stałej aktualizacji. 

 17 Rozdział VI §12 
Całość paragrafu 

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

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
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. 
 
 

 

odrzucono 
Rada Działalności 

Pożytku Publicznego 

 
Wymóg prawny 
Art. 5a ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i 
wolontariacie określa co 
powinien zawierać 
program współpracy. 
Zawartość merytoryczna 
projektu Programu  jest 
spójna z wymaganiami 
ustawy. 

 
 

 



 18 Rozdział VI §13 
 
"Planowana wysokość 
środków przeznaczonych na 
realizacje programu w 
poszczególnych latach zawarta 
jest w rocznych programach 
współpracy Gminy Miasta 
Toruń z organizacjami 
pozarządowymi." 

 
 

Zmiana sformułowania oraz 
dodanie indykatywnego 
budżetu programu 
 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

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

 
 

odrzucono 
grupa  

reprezentatywna 

 
 

Wymóg prawny. 
Art. 5a ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i 
wolontariacie określa co 
powinien zawierać 
program współpracy. 
Zawartość merytoryczna 
projektu Programu  jest 
spójna z wymaganiami 
ustawy. Nie jest możliwe 
wpisanie do 
Wieloletniego Programu 
Współpracy ogólnego 
budżetu na realizację 
programu. Wydziały 
merytoryczne UMT nie 
są w stanie oszacować ile 
środków na realizacje 
zadań w ramach 
otwartych konkursów 
ofert przeznaczą w latach 
obowiązywania 
Programu. 
 



 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 
 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
 

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

 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie jasno 
określa zadania Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego.  



 20 Rozdział VIII §25 
 
„Kadencja członków Rady 
trwa dwa lata."  

 
 

„Kadencja członków Rady 
trwa trzy lata." 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 

 

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

 
 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
 

Zgodnie z Art. 41e 
Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o 
wolontariacie kadencja 
Rady Powiatowej oraz 
Rady Gminnej trwa 2 
lata. 

 21 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". 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
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  
 
 

 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
W opinii niektórych 
członków grupy 
reprezentatywnej 
tworzącej program 
zasadne jest 
przygotowanie 
Toruńskiego Forum 
Organizacji 
Pozarządowych przez 
Prezydenta Miasta 
Torunia. Zgodnie z 
zapisami programu 
Prezydent może zlecić 
realizację Forum 
organizacji pozarządowej. 



skonsultowane z Gminą 
Miasta Toruń. 

 22 Rozdział IX §32 
Mierniki celów 

 
Wszystkie mierniki celów 
wymagają dodania 
konkretnego wskaźnika 
bazowego oraz konkretnego 
wskaźnika docelowego 
(oczekiwanego do 
osiągnięcia). 
 
 
Jednocześnie w podpunktach 
7)-9) należy zamienić słowa 
"ilość" na "liczba". 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
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). 
 
Zmiana stylistyczna 

 

odrzucono 
grupa  

reprezentatywna 
 

 

Grupa reprezentatywna 
tworząca projekt 
programu współpracy 
składała się z 
przedstawicieli 
organizacji 
pozarządowych, 
pracowników wydziałów 
merytorycznych 
współpracujących z 
organizacjami oraz 
przedstawicieli Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta 
Torunia.  Osoby 
pracujące nad projektem  
opierały się na badaniach 
i doświadczeniach z 
własnej dotychczasowej 
działalności w lub z III 
sektorem. 

 23 Rozdział IX 
Brak opisu monitoringu i 
ewaluacji Programu 

 
Doprecyzowanie zapisów 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

 
W Rozdziale IX 
poświęconym monitoringowi 
nie wskazano jasno jak 
monitorowany będzie 
Program. Kto za monitoring  
 

 

zostało zawarte  
w programie 

grupa 
reprezentatywna 

 
Monitoring i ewaluacja 
określone zostały w 
Rozdziale VII § 15.3. 
Monitoring oraz 
ewaluacja zostanie  
 



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 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  
 
 
 

przeprowadzony na 
podstawie 
przedstawionych 
wskaźników oraz 
postawionych celów. 



na podstawie przyjętych 
wskaźników. 

 24 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. 
 
 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 

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

 
 

przyjęto 
Wydział Komunikacji 

Społecznej i Informacji 

 

Raport z konsultacji 
zostanie opublikowany na 
wskazanych stronach 
internetowych. Proces ten 
zrealizowany zostanie po 
przyjęciu projektu 
programu współpracy  
przez Prezydenta Miasta 
Torunia. Po akceptacji 
przez Prezydenta i 
przedstawieniu raportu na 
stronach, program 
zostanie przyjęty 
Uchwałą Rady Miasta 
Torunia.  

 25 Załącznik nr 1 
Całość zapisów 

 
Przesunięcie zapisów dot. 
procedury do programu 
rocznego. 

 
Kujawsko-Pomorska Federacja 
Organizacji Pozarządowych 
 

 
Regulamin ten jest 
dokumentem regulującym 
kwestie techniczne (często aż 
tak szczegółowe, jak numer 
pokoju, w którym składana 
jest kandydatura 
przedstawiciela ngo do 
Rady), a te mogą się 
zmieniać. Podobnie jeśli 
okaże się, że sam pomysł  

 

 

Odrzucono 
Wydział Komunikacji 

Społecznej i Informacji 

 
Wybory do Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego nie są 
przeprowadzane każdego 
roku. Kadencja jej 
członków trwa 2 lata, w 
związku z tym regulamin 
obowiązywać będzie na 
co najmniej 2 edycje 
wyborów. 
 

 



(procedura) nie spełnia 
oczekiwań, albo wymaga 
modyfikacji, procedura 
zmiany w programie 
wieloletnim będzie 
trudniejsza niż ujęcie nowego 
rozwiązania w kolejnym 
programie rocznym. 

 

Zmiana regulaminu 
byłaby pretekstem do 
zmiany uchwały. 
W projekcie  programu 
zostały ujęte zbyt 
szczegółowe informacje 
np. nr pokoju, adresy 
internetowe  

 26 Rozdział IV.5.10 
Wspieranie edukacji i 
wychowania 

 
Wspieranie edukacji, 
wychowania i wychowania 
fizycznego 

Toruński Związek 
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej 

 
Zgodnie z zapisami w 
Ustawie o sporcie z dnia 
25.06.2010 (Dz.U. Nr 127 
poz 875) 

 

odrzucono 
grupa 

reprezentatywna 

 
Zadanie publiczne 
realizowane przez 
Wydział Edukacji. 
Zadania związane z 
wychowaniem fizycznym 
realizuje Wydział Sportu i 
Turystyki 

 27 Rozdział IV.5.11 
Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej 
 

 
Wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej sportu, rekreacji 
ruchowej i rehabilitacji 
ruchowej) 
Toruński Związek 
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej 

 
Zgodnie z zapisami w 
Ustawie o sporcie z dnia 
25.06.2010 (Dz.U. Nr 127 
poz 875) 

 
odrzucono 

Wydział Sportu i 
Turystyki 

 
Wydział Sportu i 
Turystyki nie widzi 
potrzeby zmiany zapisu. 
Jest on zgodny z zapisami 
ustawy. 
Formy uczestnictwa w 
kulturze fizycznej to 
min.: sport, rekreacja 
ruchowa i rehabilitacja 
ruchowa. Wprowadzenie 
takiego zapisu  

 
 



powodowałoby 
potraktowanie tego 
tematu wybiórczo. 

 
 
 
 
 
 
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] 
Wydział Komunikacji Społecznej i  Informacji Budżet partycypacyjny jest przedmiotem analiz i opracowań Urzędu Miasta Torunia 
Uwaga nr 2:  
Po naniesieniu wszelkich propozycji płynących z aktualnych konsultacji społecznych, projekt Programu powinien ponownie zosta skierowany do 
konsultacji. 
Wydział Komunikacji Społecznej i  Informacji  Uruchomienie ponownego procesu  konsultacji projektu programu nie jest możliwe ze względu na ustawowy  
termin uchwalenia Programu Współpracy przypadający na 30.11.2012r.  
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. 
 
Wydział Komunikacji Społecznej i  Informacji Zasady polityki lokalowej zostały uregulowane Zarządzeniem nr 59 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 
29.02.2012 w sprawie ujednolicenia procedury postępowania dotyczącego wynajmu gminnych lokali użytkowych na rzecz organizacji pozarządowych 
 



Uwagi do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi zbierane i analizowane były w 
czasie, gdy na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia  www.torun.pl istniała zakładka poświęcona organizacjom pozarządowym 
www.torun.pl/ngo. 
Od dnia 19.10.2012 r. rolę miejskiego serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych  przejął portal  orbiTorun. Wszelkie informacje 
związane z działalnością organizacji  dostępne są na www.orbitorun.pl. 

http://www.torun.pl/
http://www.torun.pl/ngo
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