
    PROJEKT PROGRAMU 
          

 
Program Współpracy Gminy Miasta Toruń 

z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami 
organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów  
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  

jeŜeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŜytku publicznego  
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o: 

1) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 

2) organizacjach pozarządowych – naleŜy przez to rozumieć jednostki niebędące 
jednostkami finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,  
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające 
osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje  
i stowarzyszenia, z zastrzeŜeniem art. 3 ust. 4 ustawy oraz podmioty, o których mowa  
w art. 3 ust. 3 ustawy; 

3) działalności poŜytku publicznego – naleŜy przez to rozumieć działalność społecznie  
uŜyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy; 

4) zadaniu publicznym – naleŜy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1  
ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Miasta Toruń; 

5) wieloletnim programie - naleŜy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy Gminy 
Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi (Uchwała RMT nr 930/05 z dnia  
29.12.2005 r. z późn. zm.). 

 
§ 2. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność poŜytku publicznego na rzecz Gminy Miasta Toruń i jego mieszkańców. 
 
§ 3. Współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi opiera się na 

zasadach określonych w Rozdziale III Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta 
Toruń z organizacjami pozarządowymi, tj. zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
 
 

Rozdział II 
Cele Programu 

 
§ 4. Celami Programu są: 

1) zintensyfikowanie współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na terenie miasta oraz podniesienie skuteczności i efektywności działań 
podejmowanych w sferze zadań publicznych; 

2) określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania wsparcia 
organizacjom pozarządowym przez Gminę Miasta Toruń. 

 
 



Rozdział III 
Przedmiot współpracy 

 
 

§ 5. 1. W ramach zadań publicznych Gminy Miasta Toruń realizowanych w 2011 roku  
przy współudziale organizacji pozarządowych preferowane będą zadania obejmujące 
następujące obszary: 
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz 
promocja osiągnięć kulturalnych Torunia, a w szczególności:  
a) inicjatyw wpisujących się w działania zmierzające do uzyskania przez miasto Toruń  

statusu Europejskiej Stolicy Kultury 2016; 
b) inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację  postaci  

i twórczości Czesława Miłosza w związku z ogłoszeniem roku 2011 – Rokiem 
Czesława Miłosza; 

c) inicjatyw sprzyjających propagowaniu europejskich wartości, europejskiego 
dziedzictwa i współpracy w zakresie kultury, w tym działania związane z przejęciem 
przez Polskę od 1 lipca 2011 r. Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej; 

d) inicjatyw związanych z obchodami 600. rocznicy podpisania Pokoju Toruńskiego; 
e) inicjatyw sprzyjających wspieraniu amatorskiego ruchu artystycznego; 
f) inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej  

twórczości i twórców; 
g) inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej  

i artystycznej mieszkańców Torunia – dzieci, młodzieŜy i dorosłych; 
2) turystyka i krajoznawstwo, w tym m.in.:  

a) wspieranie działań i inicjatyw turystycznych promujących Gminę Miasto Toruń jako 
ośrodek turystyczny, 

b) wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa wiedzie 
przez Gminę Miasta Torunia, 

c) prowadzenie działalności wychowawczej, krajoznawczej i popularyzatorskiej  
w zakresie turystyki i krajoznawstwa, 

d) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych dla mieszkańców; 
3) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej; 

4) ochrona i promocja zdrowia, w tym m.in.:  
a) realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych; 
b) edukacja prozdrowotna społeczeństwa; 

5) przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym m.in.:  
a) pomoc psychospołeczna i prawna rodzinom i osobom z problemem uzaleŜnień, 

osobom doświadczającym przemocy itp.; 
b) realizacja programów profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania nikotynizmowi, 

alkoholizmowi, narkomanii, HIV/AIDS; 
c) rehabilitacja oraz reintegracja społeczna osób uzaleŜnionych od środków  

psychoaktywnych; 
d) poprawa komfortu Ŝycia osób Ŝyjących z HIV/AIDS; 
e) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy; 

6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:  
a) rehabilitacja medyczna, społeczna i zawodowa; 
b) aktywizacja osób niepełnosprawnych; 
c) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych; 
d) integracja ze środowiskiem ludzi zdrowych; 
e) usuwanie barier komunikacyjnych; 



7) działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w Ŝyciu społecznym, zawodowym,  
gospodarczym i politycznym w szczególności poprzez organizację zajęć warsztatowych 
dla kobiet w wieku ok. 50 lat z długoletnią przerwą w Ŝyciu zawodowym; 

8) wspieranie edukacji i wychowania, w tym m.in.:  
a) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy połączona z działalnością 

wychowawczą; 
b) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieŜy; 
c) czynne uczestnictwo dzieci i młodzieŜy w tworzeniu sztuki; 
d) popularyzacja poszczególnych dziedzin wiedzy wśród dzieci i młodzieŜy; 

9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym m.in.:  
a) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu; 
b) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieŜy; 
c) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 
d) współpraca międzynarodowa i integracja ze środowiskami sportowymi; 

10) działania na rzecz integracji europejskiej (szkolenia, warsztaty i inne formy 
przekazywania umiejętności praktycznych w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii 
Europejskiej) oraz inicjatywy realizowane z partnerami z krajów Unii Europejskiej; 

11) inicjatywy mające na celu wsparcie osób bezrobotnych, zwłaszcza długotrwale oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym promowanie wolontariatu jako formy 
aktywności i nabycia doświadczenia zawodowego; 

12) działania wspierające przedsiębiorczość, w tym zakładanie działalności gospodarczej  
w szczególności z branŜy nowoczesnych technologii; 

13) działania wspomagające rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz ochronę wolności  
i praw człowieka; 

14) wspieranie działań w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej  
i innych środków zewnętrznych o podobnym charakterze na realizację zadań własnych  
Gminy Miasta Toruń; 

15) działania na rzecz osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary 
Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia; 

16) bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta, w tym m.in. 
prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, działania na rzecz ratownictwa oraz 
upowszechnianie wiedzy i umiejętności praktycznych; 

17) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in.:  
a) edukacja mająca na celu wyrabianie prawidłowych postaw wobec przyrody 

oŜywionej, w tym m.in. w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, 
b) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych poprzez 

realizowanie programów edukacji ekologicznych, organizowanie konkursów, szkoleń, 
warsztatów i imprez o charakterze masowym celem wskazywania sposobów 
korzystania z zasobów środowiska zapewniających zrównowaŜony rozwój (m.in. 
Festiwal Fotografii Przyrodniczej, obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska 
oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu, akcja Sprzątanie Świata, prowadzenie 
portalu „Ekologiczny Toruń”, zapobieganie bezdomności zwierząt i ochrona 
gatunkowa zwierząt); 

c) kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska; 
d) szerzenie wśród mieszkańców informacji o walorach przyrodniczych Torunia, w tym 

konkurs: Toruń Ogrodem. 
18) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym m.in.  

w formie długoterminowych projektów internetowych, w szczególności serwisów 
społecznościowych; 

19) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechniania i wdraŜania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 

 



2. Promowane będą zwłaszcza przedsięwzięcia realizowane na rzecz mieszkańców 
Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia sprzyjające zmniejszeniu: 
1) poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
2) poziomu długotrwałego bezrobocia, 
3) poziomu przestępczości i naruszeń prawa 
oraz zwiększeniu poziomu aktywności gospodarczej. 
 

 
 

Rozdział IV 
Formy współpracy 

 
§ 6. 1. Gmina Miasta Toruń przewiduje finansowe i pozafinansowe formy współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 
2. Współpraca finansowa będzie polegać na zlecaniu realizacji zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym poprzez: 
1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji; 
2) wspieranie wykonania zadań publicznych przez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji. 
3.  Powierzanie oraz wspieranie zadań odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert 

ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Torunia zgodnie z art. 11 ustawy, a w zakresie sportu  
na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia. 

4.  Prezydent Miasta Torunia moŜe zlecić organizacji pozarządowej wykonanie zadania 
publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy. 
         5.  Powierzanie zadań moŜe nastąpić w innym trybie niŜ w otwartym konkursie ofert, 
jeŜeli dane zadania moŜna zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych 
przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym  
w przepisach ustawy dotyczącej udzielania zamówień publicznych.          
         6.   Zadania publiczne mogą być realizowane wspólnie przez Gminę Miasta Toruń oraz 
organizacje pozarządowe w wyniku inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Rozdziale 
2a ustawy. 

7. Współpraca pozafinansowa będzie polegać na: 
1) wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niŜ budŜet miasta,  

m.in. poprzez informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i udzielanie  
rekomendacji w przypadku ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki ze 
źródeł zewnętrznych, współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej; 

2) podejmowaniu działań na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji 
pozarządowych np. organizowanie lub informowanie o moŜliwościach uczestnictwa  
w szkoleniach, konsultacjach, konferencjach itp.; 

3) konsultowaniu z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych  
w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej; 

4) przygotowaniu przy współudziale sektora pozarządowego VIII Toruńskiego Forum  
Organizacji Pozarządowych; 

5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym charakterze w miastach 
partnerskich Gminy Miasta Toruń; 

6) umoŜliwieniu umieszczenia informacji o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych 
przez organizacje pozarządowe na miejskich stronach internetowych,  
w szczególności w serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych, 

7) aktualizacji internetowej bazy danych o toruńskich organizacjach pozarządowych. 
 



Rozdział V 
Realizacja Programu Współpracy 

 
§ 7. Ze strony Gminy Miasta Toruń za realizację Programu odpowiedzialne są jednostki 

organizacyjne Urzędu Miasta Torunia wskazane przez Prezydenta Miasta Torunia, tj.: 
 

1) Wydział Kultury – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz w § 6 ust. 4, 5  
i ust. 7 pkt 1, 2 i 3;  

2) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 
i 7, ust. 2 oraz w § 6 ust. 4, 5 i ust. 7 pkt 1, 2, 3, 4, 6 i 7; 

3) Wydział Edukacji – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 oraz w § 6 ust. 4, 5  
i ust. 7 pkt 1, 2 i 3; 

4) Wydział Sportu i Turystyki – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 2 i 9, ust. 2 oraz  
w § 6 ust. 4, 5 i ust. 7 pkt 1, 2 i 3; 

5) Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego – w zakresie określonym w § 5 ust. 1  
pkt 10, 11, 12, 13, 14 i 15, ust. 2 oraz w § 6 ust. 4 i ust. 7 pkt 1, 2 i 3; 

6) Wydział Ochrony Ludności – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 16 i ust. 2  oraz  
w § 6 ust. 4, 5 i ust. 7 pkt 1, 2 i 3; 

7) Wydział Środowiska i Zieleni – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 17 i ust. 2 oraz  
w § 6 ust. 4, 5 i ust. 7 pkt 1, 2 i 3; 

8) Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 
18, ust. 2  oraz w § 6 ust. 4, 5 i ust. 7 pkt 1, 2, 3, 5 i 6; 

9) Wydział Gospodarki Komunalnej – w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 19 i ust. 2  
oraz w § 6 ust. 4, 5, 6 i ust. 7 pkt 1, 2 i 3. 

 
§ 8. Stały monitoring realizacji Programu prowadzi koordynator ds. współpracy Gminy 

Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi.  
 

         § 9. Ocena zasad realizacji polityki miasta wobec organizacji pozarządowych oraz 
wypracowywanie priorytetów współpracy na kolejny rok odbywa się przy współudziale Rady 
Działalności PoŜytku Publicznego Miasta Torunia. 
 

§ 10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu zostanie 
określona w uchwale Rady Miasta Torunia dotyczącej budŜetu na rok 2011. 
 
 

Rozdział VI 
Zasady realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

 
 

§ 11. 1. W ramach niniejszego Programu Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń określonych w § 5. 

2. Otwarty konkurs ofert jest ogłaszany z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. 
3. Informacja o konkursie zamieszczana jest w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Torunia, w internetowym serwisie Aktualności Urzędu Miasta Torunia,  
w Biuletynie Informacji Publicznej (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w serwisie 
informacyjnym dla organizacji pozarządowych. 

 
§ 12. 1. Oferty zgłoszone w konkursie oceniają Komisje Konkursowe powołane 

Zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Torunia.  
2. Poszczególne Komisje mogą przeprowadzać postępowanie konkursowe w zakresie 

kilku zadań wymienionych w § 5 ust. 1. 



3. Komisje działające przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych Urzędu 
Miasta Torunia liczą od 4 do 8 osób. 

4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu 
Miasta Torunia oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. W pracach Komisji 
mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – osoby posiadające specjalistyczną wiedzę  
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

5. Członkiem Komisji Konkursowej nie moŜe być osoba, która: 
1) ubiega się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego, będącego w zakresie 

działania komisji konkursowej, której jest członkiem; 
2) pozostaje w związku małŜeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz jest 
związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem, jego zastępcą 
prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów 
ubiegających się o udzielenie dotacji na realizację zadania; 

3) przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji pozostawała  
w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo była członkiem organów zarządzających 
lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji; 

4) pozostaje z podmiotem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe to budzić 
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności; 

5) została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych. 

6. Członkowie Komisji Konkursowej składają oświadczenia o bezstronności na 
pierwszym posiedzeniu Komisji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
programu. 

7. Członek Komisji, który nie spełnia warunków określonych w oświadczeniu zostaje 
wykluczony ze składu Komisji. 

8. Komisje dokonują oceny ofert złoŜonych w wyniku ogłoszonego konkursu. 
9. Prace Komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy 

co najmniej 50 % członków, w tym przewodniczący. 
10. Przedmiotem pracy Komisji jest: 

1) ocena ofert pod względem formalnym, 
2) ocena ofert pod względem merytorycznym, 
3) sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i propozycją wysokości dotacji  

w celu przedłoŜenia Prezydentowi Miasta. 
11. Ocena formalna polega na sprawdzeniu zgodności oferty z wymogami określonymi 

w ogłoszeniu konkursowym. 
12. W przypadku stwierdzenia przez Komisję błędów formalnych, Komisja informuje 

oferentów o moŜliwości ich uzupełnienia i poprawienia w terminie pięciu dni roboczych od 
daty pisemnego (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub telefonicznego powiadomienia.  

13. Do oceny merytorycznej dopuszcza się wyłącznie oferty spełniające wymogi 
formalne. 

14. Przy ocenie ofert Komisje biorą pod uwagę kryteria określone w szczegółowych 
ogłoszeniach konkursowych.  

15. Komisje dokonują oceny punktowej ofert w skali od 0 do 5 pkt. przyznawanych  
w poszczególnych kryteriach określonych w szczegółowych ogłoszeniach konkursowych. 

16. Ocena dokonywana jest przy pomocy indywidualnych kart oceny, ostemplowanych 
pieczęcią właściwej jednostki Urzędu Miasta Torunia, zawierających zestawienie ofert. Wzór 
indywidualnej karty oceny stanowi Załącznik nr 2 do programu.  

17. Ostatecznej oceny ofert Komisja dokonuje na podstawie wyliczenia średniej z sumy 
punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji. 



 
 
 

18. Z prac Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie 
Komisji dokonujący oceny. Dokumentację konkursową przechowuje się w jednostkach 
organizacyjnych Urzędu Miasta Torunia odpowiedzialnych za realizację określonych zadań 
Gminy i zapewniających obsługę kancelaryjną Komisji. 

19. Prezydent Miasta Torunia podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert  
i wysokości dotacji w oparciu o przedłoŜone przez Komisje oceny i propozycje kwot dotacji. 
 

§ 13. Prezydent Miasta Torunia moŜe zlecić organizacji pozarządowej wykonanie 
zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy. 

 
§ 14.  Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złoŜyć ofertę realizacji 

zadań publicznych. W tym wypadku Prezydent Miasta Torunia w terminie nie 
przekraczającym jednego miesiąca podejmuje następujące działania: 

 
1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez organizacje  

pozarządowe, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań 
publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla 
danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych 
zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację 
pozarządową, 

2) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego 
zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego. 

 
§ 15. Zarówno w przypadku uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, jak i składania  

oferty w trybie art. 19a ustawy oraz z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe 
zobowiązane są do złoŜenia oferty na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 
zadania. Organizacja zobowiązana jest dołączyć do wniosku oprócz dokumentów wskazanych 
w rozporządzeniu inne dokumenty określone w szczegółowych ogłoszeniach dostępnych na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
Załącznik Nr 1 
do Programu współpracy GMT  
z organizacjami pozarządowymi  
na rok 2011 

 

 
 
 

Oświadczenie  
 
członka komisji konkursowej: 
 
Imię (imiona) …………………………………………………….. 

 

Nazwisko ………………………………………………………….  
 
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, Ŝe: 
 

1) nie ubiegam się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego będącego w zakresie 
działania komisji konkursowej, której jestem członkiem; 

 
2) nie  pozostaję  w  związku  małŜeńskim,  w  stosunku pokrewieństwa  lub  powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz 
nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem, jego 
zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych 
podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji na realizację zadania; 

 
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie 

pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem i nie byłem członkiem 
organów   zarządzających   lub  organów   nadzorczych   podmiotów   ubiegających   się  
o udzielenie dotacji; 

 
4) nie pozostaję z Ŝadnym podmiotem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŜe 

to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności; 
 

5) nie   zostałem    prawomocnie    skazany    za    przestępstwo   popełnione   w   związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 

 
 
 

 
Toruń, dnia  ……………………….. 

 
 

............................................... 
(podpis



                                                                                                                                     Załącznik Nr 2 
do Programu współpracy GMT  
z organizacjami pozarządowymi  
na rok 2011 

 
 

Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indywidualna karta oceny 
 

 
Lp. 

 
Nr oferty  

 
Nazwa oferenta i projektu 

Kryteria oceny ofert  
Suma 

punktów 

       
      Uwagi 0-5 

pkt. 
0-5 
pkt. 

0-5 
pkt. 

0-5 
pkt. 

0-5 
pkt. 

0-2 
pkt. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
 
1. 
 

          

 
2. 
 

          

 
3. 
 

          

 
 
Kryteria oceny ofert: 
Kolumna nr 4 – wartość merytoryczna i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem) 
Kolumna nr 5 – koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów 
Kolumna nr 6 – wysokość dotacji wnioskowanej od Gminy, porównanie jej z zaplanowanymi źródłami dofinansowania projektu 
Kolumna nr 7 – moŜliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych 
Kolumna nr 8 – doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym doświadczenia z Gminą Miasta Toruń) 
Kolumna nr 9 – projekt realizowany na rzecz mieszkańców Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia sprzyjający zmniejszeniu: 

• poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, 
• poziomu długotrwałego bezrobocia, 
• poziomu przestępczości i naruszeń prawa 
oraz zwiększeniu poziomu aktywności gospodarczej. 


