Załącznik
do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 31 marca 2011 r.

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Powiatu Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.
Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) Zarząd Powiatu Toruńskiego przedstawia
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.
Program współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami na 2010 r. został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXVI/167/09 z dnia
15 grudnia 2009 r.
W 2010 roku, w ramach realizacji Programu, Powiat Toruński współpracował
z organizacjami pozarządowymi w następujących formach:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem (otwarte konkursy ofert);
2) dofinansowywanie – ze środków bieżących Starostwa zakupu nagród, usług (medycznych,
sędziowskich, transportowych) - imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez
organizacje pozarządowe;
3) obejmowanie patronatem Starosty Toruńskiego ww. imprez, w tym udział w imprezach Starosty
bądź reprezentanta Zarządu Powiatu lub przedstawiciela Rady Powiatu Toruńskiego;
4) wzajemne informowanie o potencjalnych źródłach finansowania realizowanych działań.
Powyższe informacje zamieszczane były na stronie internetowej Powiatu Toruńskiego
www.powiattorunski.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie głównej Starostwa
w aktualnościach;
5) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym ubiegających się o sprzęt sportowy bądź
środki finansowe z innych źródeł;
6) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok;
7) organizacja Forum Organizacji Pozarządowych i wybór delegata powiatowego do Rady
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Poniżej prezentujemy dane dotyczące mierników, w oparciu o które dokonywana będzie
ocena realizacji Programu. Mierniki te zostały określone w § 10 Załącznika do Uchwały Nr III/24/10
Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy
Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Dane dotyczące ww. mierników:
 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- kultury fizycznej i sportu,
edukacji ekologicznej.

 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert
W otwartym konkursie ofert udział wzięło łącznie 28 organizacji pozarządowych, w tym zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
9 organizacji pozarządowych,
- kultury fizycznej i sportu
18 organizacji pozarządowych,
edukacji ekologicznej
7 organizacji pozarządowych.
 liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 49 ofert, w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
12 ofert,
- kultury fizycznej i sportu
30 ofert,
edukacji ekologicznej
7 ofert.
 liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartym konkursie ofert dotacje otrzymało łącznie 27 organizacji pozarządowych, w tym
zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
9 organizacji pozarządowych,
- kultury fizycznej i sportu
17 organizacji pozarządowych,
edukacji ekologicznej
7 organizacji pozarządowych.
 liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert
W 2010 r. dofinansowano łącznie 47 zadań, w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- kultury fizycznej i sportu
- edukacji ekologicznej
-

11 zadań,
29 zadań,
7 zadań.

 liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0.
 liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0.
 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych
W 2010 roku przekazano:
- w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe przeznaczono łącznie kwotę 104 000 zł., w tym na zadania w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
14 000 zł,
- kultury fizycznej i sportu
50 000 zł,
- edukacji ekologicznej
40 000 zł.
Faktycznie przekazano jednak kwotę 102 000 zł, bowiem jedna z organizacji pozarządowych
zrezygnowała z dofinansowania realizacji 2 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
Z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Toruniu przeznaczono – na zakup nagród,
zakup usług medycznych, sędziowskich, transportowych, zakup wyżywienie itp. łączną kwotę

w wysokości 133 000 zł, w tym na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
88 000 zł, zaś w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 45 000 zł.
 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych
Żadna z organizacji pozarządowych nie przystąpiła do konsultacji Programu współpracy
Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok i 2011 rok.
Zarówno Wydział Edukacji Spraw Społecznych, jaki i Wydział Rozwoju i Projektów
Europejskich Starostwa Powiatowego na stronie internetowej Powiatu www.powiattorunski.pl
w aktualnościach oraz w zakładce organizacje pozarządowe zamieszczał informacje o możliwości
pozyskania dodatkowych środków na realizację działań statutowych organizacji pozarządowych, jak
również inne niezbędne informacje dla organizacji np. informację o szkoleniach, warsztatach itp.
Na stronie internetowej Powiatu zamieszczana jest także krótka informacja wraz
ze zdjęciami z dofinansowywanego zadania. Materiały te nadsyłają do nas organizacje
pozarządowe. Strona internetowa Powiatu służy także promocji innych działań realizowanych przez
organizacje pozarządowe.
26 października 2010 roku po raz pierwszy zorganizowano Forum Organizacji
Pozarządowych. Podczas Forum wybrano delegata powiatowego do Rady Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Została nim Pani Stanisława Stasieczek
– ze Stowarzyszenia Homo-Homini z Chełmży.
Podczas Forum organizacje pozarządowe złożyły wniosek do Starosty Toruńskiego
o utworzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Projekt Regulaminu określającego tryb powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Rady został rozesłany do wszystkich organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Toruńskiego
w celu jego konsultacji.
Pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
sprawujący nadzór nad organizacjami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
fundacjami udzielają wsparcia merytorycznego dotyczącego funkcjonowania organizacji.
Podsumowując:
Corocznie ogłasza się jeden otwarty konkurs ofert. Ilość ofert wpływających w odpowiedzi
na konkurs pozwala na dokonanie wyboru, a w następstwie dofinansowanie różnorodnych form
z danego zakresu (kultura, sport, edukacja ekologiczna). Oceny ww. ofert dokonywała Komisja
w skład której wchodzili przedstawiciele Zarządu, Rady Powiatu oraz Wydziału Promocji Starostwa
Powiatowego. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podjął Zarząd.
Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Powiatu
Toruńskiego. Organizacje pozarządowe dzięki temu, że działają lokalnie i tworzone są przez ludzi
mających wspólne zainteresowania i cele mają większą dynamikę i potencjalnie wyższą skuteczność
działania niż administracja publiczna. Powiat Toruński doceniając duży potencjał tkwiący
w organizacjach pozarządowych stara się coraz aktywniej współpracować z organizacjami, poprzez
nie tylko dofinansowywanie realizowanych przez nich działań, ale także poprzez konsultowanie
aktów prawa.
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