UCHWAŁA Nr 386/2021
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2021

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedłożyć Radzie Powiatu Toruńskiego oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu nie później niż
do 31 maja 2021 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Toruńskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński
Marek Olszewski

1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020.

Załącznik
do Uchwały Nr 386/2021
Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2020 roku

Toruń, kwiecień 2021 r.

PODSTAWY WSPÓŁPRACY I SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do
podejmowania współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Formy współpracy oraz kierunku działań podejmowanych przez Powiat Toruński wspólnie
z organizacjami pozarządowymi określa Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020.
Głównym celem Programu było wzmocnienie współpracy między powiatem a organizacjami
pozarządowymi służące budowie społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany był w formie
współpracy finansowej i pozafinansowej. Poniższe sprawozdanie odnosi się do poszczególnych form
współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi na rzecz jego mieszkańców.
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 157 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu Toruńskiego oraz opublikować w Biuletynie
Informacji Publicznej, nie później niż do 31 maja 2021 r. sprawozdanie z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi (…) w 2020 roku.
WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
Współpraca o charakterze finansowym Powiatu Toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała
głównie na zlecaniu zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.
Zlecanie zadań odbyło się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku
publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jak również „Programu współpracy Powiatu Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2020”.
Na realizację zadań publicznych udzielono także – zgodnie z obowiązującymi przepisami –
dotacji w trybie uproszczonym (procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert).
Wsparciem finansowym, poprzez zakup nagród, usług medycznych, sędziowskich,
transportowych itp., objęto także podmioty, które realizowały wydarzenia sportowe i kulturalne na
terenie powiatu toruńskiego i zwróciły się z wnioskiem do Starosty Toruńskiego o ich
współorganizację i zgodę taką otrzymały.
Otwarte konkursy ofert
W 2020 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął 2 uchwały dotyczące ogłoszenia otwartych
konkursów ofert:
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-

-

Uchwała Nr 169/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2020 przez organizacje pozarządowe
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na mocy niniejszej uchwały
ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert w następujących dziedzinach:
a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
d) turystyki i krajoznawstwa;
Uchwała Nr 310/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego
z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2021 przez
organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim.

Poniżej prezentujemy dane dotyczące mierników, o których mowa w § 10 ust 1 Załącznika do
Uchwały Nr XI/80/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
W celu zachowania przejrzystości w sprawozdaniu mierniki te nie obejmują konkursu z zakresu
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwagi na fakt, iż nieodpłatna pomoc prawna jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – konkurs ten opisano w dalszej części
niniejszego sprawozdania. Poniższe dane obejmują wyłącznie konkursy na które przeznaczono
środki własne z budżetu powiatu.
Dane dotyczące ww. mierników:
 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (konkurs nr 1/2020),
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (konkurs nr 2/2020),
- edukacji ekologicznej (konkurs nr 3/2020),
- upowszechniania turystyki i krajoznawstwa (konkurs nr 4/2020).
 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert
W otwartym konkursie ofert udział wzięło łącznie 56 różnych organizacji pozarządowych
(w 2019 r. – 53 różne organizacje pozarządowe, w 2018 r. – 53 różne organizacje pozarządowe,
w 2017 r. – 56 różnych organizacji pozarządowych, w 2016 r. – 57 organizacji, w 2015 r. – 67
organizacji), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

17 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 17 org. pozarządowych,
w 2018 r. – 16 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 17 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 21 org. pozarządowych),

- kultury fizycznej

-

35 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 29 org. pozarządowych,
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w 2018 r. – 36 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 37 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 36 org. pozarządowych),
- edukacji ekologicznej

-

15 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 16 org. pozarządowych,
w 2018 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 15 org. pozarządowych),

- turystyki i krajoznawstwa

-

10 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 7 org. pozarządowych,
w 2018 r. – 7 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 8 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 8 org. pozarządowych),

(uwaga: zgodnie z ogłoszeniem konkursowym jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę
realizacji zadania w ramach jednej dziedziny konkursowej, ale może złożyć ofertę na zadania
z różnych dziedzin – o ile jest to zgodne z jej celami statutowymi)
 liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 77 ofert (w 2019 r. – 69 ofert,
w 2018 r. – 74 oferty, w 2017 r. – 77 ofert, w 2016 r. – 80 ofert, w 2015 r. – 90 ofert w 2014 r. – 67
ofert), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

17 ofert
(w 2019 r. – 17 ofert,
w 2018 r. – 16 ofert,
w 2017 r. – 17 ofert,
w 2016 r. – 21 ofert),

- kultury fizycznej

-

35 ofert
(w 2019 r. – 29 ofert,
w 2018 r. – 36 ofert,
w 2017 r. – 37 ofert,
w 2016 r. – 36 ofert),

- edukacji ekologicznej

-

15 ofert
(w 2019 r. – 16 ofert,
w 2018 r. – 15 ofert,
w 2017 r. – 15 ofert,
w 2016 r. – 15 ofert),

- turystyki i krajoznawstwa

-

10 ofert
(w 2019 r. – 7 ofert,
w 2018 r. – 7 ofert,
w 2017 r. – 8 ofert,
w 2016 r. – 8 ofert),
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,
 liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartym konkursie ofert dotacje otrzymały 44 różne organizacje pozarządowe
(w 2019 r. – 50 organizacji, w 2018 r. – 44 organizacje, w 2017 r. - 52 organizacje, w 2016 r. – 48
organizacji, w 2015 r. – 54 organizacje), w tym zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

14 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 16 org. pozarządowych,
w 2018 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 13 org. pozarządowych),

- kultury fizycznej

-

30 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 27 org. pozarządowych,
w 2018 r. – 26 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 32 org. pozarządowe,
w 2016 r. – 30 org. pozarządowych),

- edukacji ekologicznej

-

8 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 16 org. pozarządowych,
w 2018 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 13 org. pozarządowych),

- turystyki i krajoznawstwa

-

5 org. pozarządowych
(w 2019 r. – 4 org. pozarządowe,
w 2018 r. – 6 org. pozarządowych,
w 2017 r. – 6 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 5 org. pozarządowych).

 liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert
W 2020 r. dofinansowano łącznie 57 zadań (w 2019 r. – 63 zadania, w 2018 r. – 62 zadania,
w 2017 r. – 69 zadań, w 2016 r. – 61 zadań, w 2015r. – 70 zadań), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

14 zadań
(w 2019 r. – 16 zadań,
w 2018 r. – 15 zadań,
w 2017 r. – 16 zadań,
w 2016 r. – 13 zadań),

- kultury fizycznej

-

30 zadań
(w 2019 r. – 27 zadań,
w 2018 r. – 26 zadań,
w 2017 r. – 32 zadania,
w 2016 r. – 30 zadań),

- edukacji ekologicznej

-

8 zadań
(w 2019 r. – 16 zadań,
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w 2018 r. – 15 zadań,
w 2017 r. – 15 zadania,
w 2016 r. – 13 zadań),
- turystyki i krajoznawstwa

-

5 zadań
(w 2019 r. – 4 zadania,
w 2018 r. – 6 zadań,
w 2017 r. – 6 zadań,
w 2016 r. – 5 zadań).

Szczegółowe zestawienie przyznanych dotacji znajduje
https://www.powiattorunski.pl/8186,aktualnosci?tresc=79251.

się

na

stronie

internetowej

 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych:
W 2020 roku w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe zarezerwowano łącznie kwotę 123 750 zł (w 2019 r. – 123 750 zł,
w 2018 r. – 155 730 zł – rozdysponowano kwotę 149 530 zł, w 2017 r. – 153 770 zł –
rozdysponowano kwotę 153 350 zł, w 2016 r. – 138 800 zł, w 2015 r. – 139 700 zł, w 2014 r. –
127 000 zł). Kwotę tę rozdysponowano pomiędzy organizacje pozarządowe, w tym na zadania
w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

22 100 zł
(w 2019 r. – 22 100 zł,
w 2018 r. – 22 100 zł,
w 2017 r. – 21 800 zł,
w 2016 r. – 19 800 zł),

- kultury fizycznej

-

63 800 zł
(w 2019 r. – 63 800 zł,
w 2018 r. – 57 600 zł,
w 2017 r. – 63 000 zł,
w 2016 r. – 57 200 zł),

- edukacji ekologicznej

-

31 850 zł
(w 2019 r. – 63 700 zł,
w 2018 r. – 63 700 zł,
w 2017 r. – 62 500 zł,
w 2016 r. – 56 300 zł),

- turystyki i krajoznawstwa

-

6 000 zł
(w 2019 r. – 6 130 zł,
w 2018 r. – 6 130 zł,
w 2017 r. – 6 050 zł,
w 2016 r. – 5 500 zł).
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Faktycznie przekazano jednak organizacjom pozarządowym 91 050 zł. Z uwagi na
obowiązujące w 2020 roku ograniczenia związane z obowiązującą sytuacją epidemiczną w kraju
część organizacji pozarządowych zrezygnowała z przyjęcia dotacji i realizacji zadania.

1.
2.
3.
4.

kultura, sztuka (…)
kultura fizyczna
edukacja ekologiczna
turystyka i krajoznawstwo
Razem:

17
35
15
10
77

14
30
8
5
57

8
20
5
4
37

22 100
63 800
31 850
6 000
123 750

13 200
47 000
25 850
5 000
91 050

13 200
45 650
22 943
5 000
86 793

% wykonania

Dziedzina konkursu

Pula środków
wykorzystanych
przez
organizacje

Lp.

Pula środków
przekazanych
organizacjom

Liczba
złożonych
projektów
Liczba
projektów
wybranych do
realizacji
Liczba
projektów
zrealizowanych
Pula środków
finansowych
przeznaczonych
na dotację

Zestawienie zadań zleconych przez powiat toruński w 2020 roku – podsumowanie

59,73%
71,55%
72,03%
83,33%
70,14%

Średnia kwota dotacji:
Zadanie z zakresu
kultury, sztuki (…)
kultury fizycznej
edukacji ekologicznej
turystyki i krajoznawstwa

2016 rok
1523 zł
1907 zł
4331 zł
1100 zł

2017 rok
1363 zł
1969 zł
4167 zł
1 008 zł

2018 rok
1 473 zł
2 215 zł
4 247 zł
1 022 zł

2019 rok
1 381 zł
2 363 zł
3 981 zł
1 533 zł

2020 rok
1 579 zł (↑)
2 127 zł (↓)
3 981 zł
1 200 zł (↓)

Średnia kwota dotacji (ogółem, z wszystkich działów)
Rok
2020
2019
2018
2017
2016

-

kwota
2 171 zł (↓)
2 472 zł
2 412 zł
2 222 zł
2 275 zł

Otwarty konkurs ofert - nieodpłatna pomoc prawna
W powiecie toruńskim zgodnie z przelicznikiem określonym w ustawie o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) utworzone zostały cztery punkty rozmieszczone w ośmiu
gminach powiatu toruńskiego.
Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z obowiązującymi
przepisami - Zarząd Powiatu powierza – na podstawie zawartych porozumień – adwokatom
i radcom prawnym wyznaczonym przez właściwe Izby. Natomiast dwa pozostałe punkty (jeden
nieodpłatnej pomocy prawnej (npp) i jeden nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (npo))
wyłonionym w otwartym konkursie ofert organizacjom pozarządowym. Sposób przydzielania
punktów npp/npo regulują przepisy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej (...).
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Corocznie w tym zakresie ogłaszany jest jeden konkurs (zawsze na realizację zadania w roku
następnym). W 2020 roku konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 310/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego
z dnia 14 października 2020 r.
W odpowiedzi na konkurs złożono 11 ofert (w 2019 roku – 4, w 2018 r. – 5,
w 2017 r. – 9, w 2016 r. – 8).
Dotację przyznano 2 organizacjom pozarządowym (w 2019 r. – 2, w 2018 r. – 0, w 2017 r.
– 2, w 2016 r. – 2).
W 2020 roku na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę 128 040 zł (w 2019 r. –
128 040 zł, w 2018 r. – 128 040 zł, w 2017 r. – 121 452 zł, w 2016 r. – 121 452 zł). Wysokość
przyznanego dofinansowania oblicza się co roku na podstawie przepisów szczegółowych.
Oceny ofert złożonych w ww. konkursie dokonywała Komisja w skład której wchodzili
przedstawiciele Zarządu, Biura Radców Prawnych, Wydziału Finansowego oraz Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego.
Nadmienić należy także, iż od 2019 roku do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić
jedynie organizacje wpisane na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia
punktów, którą prowadzi Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

Poniższa tabela przedstawia harmonogram funkcjonowania punktów na terenie powiatu toruńskiego
świadczących nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie
punkt

dni/ godziny przyjęć
poniedziałek
wtorek

nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie

środa
czwartek
piątek
poniedziałek

nieodpłatna
pomoc
prawna

wtorek
środa

8:00-12:00

adres
Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23,
Chełmża

10:00-14:00 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24
Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23,
Chełmża
UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12, p. nr 14, I
10:00-14:00
piętro
Zławieś Wielka, Świetlica Integracyjna /GOPS/
15:00-19:00
ul. Słoneczna 28, p. nr 11
8:00-12:00

Organizacja
pozarządowa

10:00-14:00 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24
Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23,
Chełmża
Budynek byłego Ośrodka Kultury w Małej
15:00-19:00
Nieszawce, ul. Leśna 1
15:30-19:30

czwartek

10:00-14:00 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

piątek

10:00-14:00 Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24

nieodpłatna poniedziałek

organizacja/
adwokat/ radca

13:00-17:00 Łubianka, ul. Toruńska 97

Organizacja
pozarządowa

Adwokaci
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pomoc
prawna

wtorek
środa
czwartek
piątek
poniedziałek
wtorek

nieodpłatna
pomoc
prawna

środa
czwartek
piątek

UG Łysomice, ul. Warszawska 8, p. nr 21, II
piętro (winda)
UG Łysomice, ul. Warszawska 8, p. nr 21, II
10:00-14:00
piętro (winda)
Zławieś Wielka, Świetlica Integracyjna /GOPS/
15:00-19:00
ul. Słoneczna 28, p. nr 11
Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23,
15:30-19:30
Chełmża
10:00-14:00

14:00-18:00 UG Obrowo, Al. Lipowa 27, p. nr 35, I piętro
UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12, p. nr 14, I
piętro
UG Czernikowo, ul. Słowackiego 12, p. nr 14, I
10:00-14:00
piętro
Zespół Szkół w Chełmży, ul. Hallera 23,
8:00-12:00
Chełmża
10:00-14:00

Radcowie
prawni

14:00-18:00 UG Obrowo, Al. Lipowa 27, p. nr 35, I piętro

Kolejna tabela przedstawia liczbę porad udzielonych w 2020 roku w ramach nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Rok 2020

Kwartał
I
II
III
IV
Razem
Ogółem

Liczba osób, którym udzielono pomocy z zakresu:
nieodpłatnego poradnictwa
nieodpłatnej pomocy prawnej
obywatelskiego
przez
przez
organizacje
adwokatów/radców
organizacje pozarządowe
pozarządowe
72
39
49
37
30
22
46
52
30
21
29
29
176
150
130
326
456

Tryb uproszczony – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert
Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3
ww. ustawy Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić
organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego
konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego
o charakterze lokalnym lub regionalnym.
Organizacja ubiegająca się o dotację w powyższym trybie składa do Zarządu Powiatu ofertę
na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym. Kwota dofinansowania
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takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy
niż 90 dni.
Zgonie z przepisami, złożona oferta podlega ocenie formalnej a następnie jest upubliczniana,
tj. zamieszczana na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Toruniu, stronie internetowej
www.powiattorunski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu biorąc pod uwagę celowość
realizacji zgłaszanego zadania.
Mierniki dotyczące trybu uproszczonego, o których mowa w § 10 ust 1 Programu Współpracy
 liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert - 4 (w 2019 r . – 0, w 2018 r. - 0, w 2017 r. – 0, w 2016
r. – 0);
 liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert - 2
(w 2019 r. – 0, w 2018 r. – 0, w 2017r. – 0, w 2016 r. - 0);
Wykaz organizacji, które otrzymały dofinansowanie w tzw. trybie uproszczonym:
Nazwa organizacji

Tytuł zadania

Kwota
dofinansowania

Stowarzyszenie Kulturalne
„Pokolenia” w Lubiczu Dolnym
Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu
„Nasza Szkoła” w Obrowie

„Spotkanie z pieśnią – warsztaty
chóralne”

2 000 zł

„Karol Wojtyła - Papież”

1 700 zł
Razem

3 700 zł

WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
Zgodnie z przyjętym „Programem współpracy (…)”, Zarząd Powiatu Toruńskiego oprócz
współfinansowania i finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
i podmioty uprawnione wspierał także sektor pozarządowy w innych formach.
Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in.:
1) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych zadań,
a także o ogłaszanych konkursach ofert oraz o sposobach ich rozstrzygnięć i realizacji;
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok
(Miernik dot. konsultacji aktów normatywnych, o których mowa w § 10 ust 1 Programu
Współpracy
 liczba organizacji
normatywnych

pozarządowych

uczestniczących

w

konsultacjach

aktów
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Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag w ramach trwających
konsultacji Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na 2021 rok.);
3) umożliwienie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowej dot. oceny merytorycznej ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na
wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego
w 2020 roku – organizacje zgłosiły swój udział, jednakże z uwagi na ówczesną sytuację
epidemiczną w kraju zrezygnowały z udziału w pracach komisji;
4) współpracę z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu
(informacja poniżej);
5) obejmowanie przez Starostę Toruńskiego - na wniosek organizacji pozarządowych patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
6) uczestnictwo (osobiste Starosty Toruńskiego lub przedstawiciela Zarządu Powiatu, Rady
Powiatu Toruńskiego bądź pracownika Starostwa Powiatowego) w wydarzeniach
organizowanych przez organizacje pozarządowe;
7) udzielanie wsparcia merytorycznego dotyczącego funkcjonowania organizacji przez
pracowników starostwa powiatowego;
8) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji
o podejmowanych przez nich działaniach na stronie internetowej powiatu, w newsletterze
oraz portalu społecznościowym Facebook.
Nadmienić należy, iż współpraca o charakterze pozafinansowym, w uwagi na obowiązujące
ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej była ograniczona. Nie zrealizowano
cyklicznych wydarzeń skierowanych do organizacji pozarządowych (m.in. Majowe Spotkania
Twórców Kultury i Sztuki, Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, konkurs
„Najciekawsza Inicjatywa Społeczna”). Nie odbyła się także Gala Sportu podczas, której
wręczano wyróżnienia Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe. W 2020 roku
wyróżnionym zawodnikom przesłano listy gratulacyjne wraz z pismem wyjaśniającym brak
uroczystego spotkania.
Starosta Toruński realizuje również współpracę z sektorem pozarządowym wynikającą
z zapisów innych ustaw przypisanych samorządom, a mianowicie:
1) prowadzi ewidencję uczniowskich klubów sportowych i ewidencję klubów sportowych
działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej – na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie,
2) prowadzi ewidencję stowarzyszeń zwykłych z terenu powiatu toruńskiego – na podstawie art.
40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach,
3) prowadzi i aktualizuje bazę organizacji pozarządowych (w tym. m.in. OSP, Fundacji
i pozostałych stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym),
4) sprawuje nadzór na organizacjami, o których mowa w pkt. 1 - 3 w zakresie zgodności ich
działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu,
5) wydaje decyzje oraz zaświadczenia o wpisach zarejestrowanych we właściwych ewidencjach
prowadzonych przez urząd.
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Liczba organizacji zarejestrowanych na terenie powiatu toruńskiego wg. stanu na dzień
1 kwietnia 2021 r. (w nawiasie dane z roku 2020, 2019 i 2018):
•
•
•
•
•
•

Fundacje
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
Stowarzyszenia zwykłe
Ochotnicze Straże Pożarne
Uczniowskie Kluby Sportowe
Kluby Sportowe nieprowadz. działalności gospodarczej

-

48 (38, 41, 40),
121 (117, 118, 127),
27 (20, 17, 20),
50 (49, 49, 55),
44 (46, 45, 42),
52* (50, 47, 44).
* w tym 1 klub w likwidacji

Liczba kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich
– stan na 1 kwietnia 2021 r.
Gmina
Liczba zarejestrowanych kół
Chełmża
5
Czernikowo
2
Lubicz
11
Łubianka
6
Łysomice
10
Obrowo
6
Wielka Nieszawka
3
Zławieś Wielka
2
Razem
45
Współpraca z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu
Podstawą prawną funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, zwanej dalej „Radą” jest:
1) art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn.
zm.),
2) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do
spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).
Zgodnie z art. 44c ust. 2 ww. ustawy powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych
spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji
oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Rada została powołana Zarządzeniem Starosty Toruńskiego Nr 16/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.
na czteroletnią kadencję 2017 – 2020 r. W skład Rady wchodzą przedstawiciele jednostek
samorządu terytorialnego: miasta Chełmży, gmin: Chełmża, Lubicz i Wielka Nieszawka oraz
przedstawicielka stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu
gminy Łubianka.
Do zadań Rady należy m.in.:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
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2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocena
ich realizacji,
3) opiniowania projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
W 2020 roku Rada obradowała na czterech posiedzeniach.
Tematem spotkań było m.in.:
1) omówienie dofinansowań ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych zgodnie
z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
za 2019 rok,
2) zapoznanie się z kierunkami działań w 2020 roku w zakresie programu „Wyrównywania
różnic między regionami III”
3) sporządzenie opinii w temacie znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej,
społecznej i leczniczej w regionie, złożonego przez beneficjenta wniosku w ramach
programu pn. „Wyrównywania różnic między regionami III”, przewidzianych do realizacji
w 2020 roku z dofinansowaniem środków PFRON,
4) zapoznanie się z etapami realizacji dofinansowań ze środków PFRON w ramach programu
pn. „Aktywny Samorząd”,
3) zapoznanie się z informacją o wysokości środków finansowych PRFON przyznanych dla
powiatu toruńskiego wg algorytmu w 2020 roku na realizację zadań określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.),
5) zapoznanie się z działaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu (PCPR)
związanych ze stanem epidemicznym choroby COVID-19 i obostrzeniach dotyczących
pracowników i obsługi klientów PCPR,
6) omówienie etapów realizacji nowego programu – Moduł III pn. „Pomoc osobom
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami
zakaźnymi”.
Ponadto na każdym spotkaniu omawiano kolejne etapy realizacji dofinansowań ze środków
PFRON w ramach zadań ustawowych na poszczególne zadania w ramach ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (…)
PODSUMOWANIE

Jak wykazano na poprzednich stronach sprawozdania, Powiat Toruński w roku 2020
współpracował z organizacjami zaliczanymi do trzeciego sektora na wielu płaszczyznach. Udzielano
wsparcia zarówno w formach finansowych, jak i niefinansowych, realizując zapisy zawarte
w programie współpracy.
Doświadczenia zdobyte w tym zakresie w latach poprzednich, a także w ostatnim okresie
pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy w celu lepszego wykonywania zadań
ustawowych przypisanych powiatom.

Toruń, 1 kwietnia 2021 r.
Sporządziła: Joanna Rybitwa
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
Starostwa Powiatowego w Toruniu
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