UCHWAŁA NR XLII/219/2014
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2013.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.1)) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Toruńskiego
Andrzej Siemianowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr
205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223.

2) Zmiany
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Załącznik
do Uchwały NrXLII/219/2014
Rady Powiatu Toruńskiego
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2013 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, ze zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego
przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2013 r.

Program współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą
Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXIV/131/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

W 2013 roku, w ramach realizacji Programu, Powiat Toruński współpracował
z organizacjami pozarządowymi w następujących formach:
1) zlecał organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem (otwarte konkursy ofert);
2) dofinansowywał – ze środków bieżących Starostwa m.in. zakup nagród, usług (medycznych,
sędziowskich, transportowych) - imprezy sportowe i kulturalne organizowane na terenie
Powiatu przez organizacje pozarządowe;
3) na wniosek organizacji pozarządowych Starosta Toruński obejmował patronatem
przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe;
4) uczestnictwo (osobiste Starosty Toruńskiego lub przedstawiciela Zarządu Powiatu, Rady
Powiatu Toruńskiego bądź pracownika Starostwa Powiatowego) w wydarzeniach kulturalnych
i sportowych;
5) 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, jak również przesyłane były na adres mailowy organizacjom, które wyraziły
na to zgodę;
6) organizacja spotkania - organizacji pozarządowych z terenu Powiatu z Fundacją Ekspert –Kujawy
z Inowrocławia - dotyczącego projektu „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych
organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego” – w ramach projektu aż 4 organizacje
pozarządowe z terenu powiatu toruńskiego otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości
33 983 zł;
7) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji
o podejmowanych przez nie działaniach na stronie internetowej Powiatu i w biuletynie „Powiat
Toruński”;
8) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok;
9) działalność Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego;

Id: 82556C57-261E-4898-94BF-2474B60EAFB0. Podpisany

Strona 2

10) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowej dot. wyboru
„Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego 2012” i „Wolontariusza Roku Powiatu Toruńskiego”;
11) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowej dot. oceny
merytorycznej oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2013 roku;
12) organizacja corocznego Majowego Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego
w Skłudzewie podczas którego organizacje pozarządowe mają możliwość zaprezentowania
swojej działalności kulturalnej.

Poniżej prezentujemy dane dotyczące mierników, w oparciu o które dokonywana będzie
ocena realizacji Programu. Mierniki te zostały określone w § 10 Załącznika do Uchwały
Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Dane dotyczące ww. mierników:

 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Ogłoszono 2 otwarte konkursy ofert (w 2012 r. – 1 konkurs, w 2011 r. – 1 konkurs) na realizację
zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- kultury fizycznej,
edukacji ekologicznej 1 i 2 edycji,
turystyki i krajoznawstwa.

 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert
W otwartych konkursach ofert udział wzięło łącznie 46 różnych organizacji (w 2012r. - 41
organizacji, w 2011r. – 38 organizacji) pozarządowych, w tym zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 14 org. pozarządowych
(w 2012 r. - 12 org. pozarządowych
w 2011 r. - 11 org. pozarządowych),
- kultury fizycznej
28 org. pozarządowych
(w 2012 r. - 29 org. pozarządowych
w 2011 r. - 25 org. pozarządowych),
edukacji ekologicznej 1 i 2 edycji
17 org. pozarządowych
(w 2012 r. - 13 org. pozarządowych
w 2011 r. - 10 org. pozarządowych),
- turystyki i krajoznawstwa
7 org. pozarządowych.

(uwaga: od 2013 r. jedna organizacja mogła złożyć tylko jedną ofertę realizacji zadania w ramach
jednej dziedziny, ale mogła składać ofertę na zadania z różnych dziedzin – o ile było to zgodne z jej
celami statutowymi)

Id: 82556C57-261E-4898-94BF-2474B60EAFB0. Podpisany

Strona 3

 liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartych konkursach ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 73 oferty (w 2012 r. – 69
ofert, w 2011 r. – 64 ofert) , w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
14 ofert
(w 2012 r. - 16 ofert
w 2011 r. - 14 ofert),
- kultury fizycznej
28 ofert
(w 2012 r. - 38 ofert
w 2011 r. - 40 ofert),
edukacji ekologicznej 1 i 2 edycji
24 oferty
(w 2012 r. - 15 ofert
w 2011 r. - 10 ofert),
turystyki i krajoznawstwa
7 ofert.

 liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartych konkursach ofert dotacje otrzymało łącznie 42 różne organizacji pozarządowych
(w 2012 r. – 39 organizacji, w 2011 r. – 38 organizacji), w tym zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 10 org. pozarządowych
(w 2012 r. - 9 org. pozarządowych
w 2011 r. - 9 org. pozarządowych),
- kultury fizycznej
- 28 org. pozarządowych
(w 2012 r. - 26 org. pozarządowych
w 2011 r. - 25 org. pozarządowych),
edukacji ekologicznej 1 i 2 edycji
- 14 org. pozarządowych
(w 2012 r. - 13 org. pozarządowych
w 2011 r. - 9 org. pozarządowych),
turystyki i krajoznawstwa
- 4 org. pozarządowych.

(uwaga: od 2013 r. jedna organizacja mogła otrzymać tylko jedną dotację w ramach każdej
dziedziny konkursu )

 liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert
W 2013 r. dofinansowano łącznie 56 zadań (w 2012 r. – 52 zadania, w 2011 r. – 54 zadania),
w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 10 zadań
(w 2012 r. -11 zadań
w 2011 r. - 11 zadań),
- kultury fizycznej
- 28 zadań
(w 2012 r. - 26 zadań
w 2011 r. - 34 zadań),
- edukacji ekologicznej 1 i 2 edycji
- 14 zadań
(w 2012 r. - 15 zadań
w 2011 r. - 9 zadań),
- turystyki i krajoznawstwa
- 4 zadania.
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 liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0 (w 2012 r. – 0, w 2011 r. - 0).

 liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0
(w 2012 r. – 0, w 2011 r. - 0).

 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych:

W 2013 roku przekazano:
- w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe przeznaczono łącznie kwotę 132 000 zł. (w 2012 r. – 117 200 zł,
w 2011 r. – 112 000 zł), w tym na zadania w zakresie:
-

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

-

kultury fizycznej

-

edukacji ekologicznej 1 i 2 edycji

-

turystyki i krajoznawstwa

- 18 000 zł
(w 2012 r. - 17 200 zł
w 2011 r. - 12 000 zł),
- 52 000 zł
(w 2012 r. - 50 000 zł
w 2011 r. - 50 000 zł),
- 57 000 zł
(w 2012 r. - 50 000 zł
w 2011 r. - 50 000 zł),
- 5 000 zł

Faktycznie przekazano jednak kwotę 129 000 zł, albowiem dwie organizacje pozarządowe
zrezygnowały z przyznanego dofinansowania realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej (2 zadania na łączną kwotę 3 tyś. zł).

Z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Toruniu przeznaczono – na zakup nagród,
zakup usług medycznych, sędziowskich, transportowych, zakup wyżywienie itp. łączną kwotę
w wysokości 231 794 zł (w 2012 r. – 153 766 zł, a w 2011 r. – 124 450 zł), wzrost o około 51 %
w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
- na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 109 232 zł
(w 2012 r. - 84 085 zł, a w 2011 r. - 69 900 zł), wzrost o około 30% w stosunku do roku ubiegłego,
- na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 122 562 zł
(w 2012 r. - 69 681 zł, a w 2011 r.- 54 550 zł.), wzrost o około 76 % w stosunku do roku ubiegłego.
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 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 2014 rok.
Program współpracy (…) pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku
Publicznego.

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. informacje o szkoleniach, warsztatach itp.
Ponadto informacje te wysyłane były na adres mailowy organizacji, które wyraziły zgodę na
otrzymywanie niniejszych informacji.

Od 2011 roku przy Starostwie Powiatowym działa Powiatowa Rada Działalności Pożytku
Publicznego. W skład Rady – zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wchodzą przedstawiciele Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych. Kadencja Rady trwa 2 lata. W 2013 r. powołano nową kadencję Rady Pożytku.
Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
Pani Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego,
Pani Agnieszka Jankierska - Wojda
przedstawiciel Rady Powiatu Toruńskiego,
Pan Dariusz Meller
przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego,
Pani Honorata Żeglarska
przedstawiciel Zarządu Powiatu Toruńskiego,
Pani Agnieszka Kwaśniak
przedstawiciel organizacji pozarządowej
z miasta Chełmża,
Pan Tomasz Krasicki
przedstawiciel organizacji pozarządowej
z gminy Czernikowo,
Pan Marek Nicewicz
przedstawiciel organizacji pozarządowej
z gminy Lubicz,
Pan Adam Lubiński
przedstawiciel organizacji pozarządowej
z gminy Zławieś Wielka.
W 2013 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady Pożytku, podczas którego wybrano
prezydium Rady oraz zapoznano się z zadaniami Rady i ustalono plan pracy na rok 2014.
W 2013 roku Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała projekt
Programu współpracy … na rok 2014. Członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego uczestniczyli także w pracach komisji konkursowej dot. wyboru „Wolontariusza Roku
Powiatu Toruńskiego”.

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.
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Podsumowując:
Corocznie ogłasza się jeden otwarty konkurs ofert – w 2013 r. wyjątkowo ogłoszono dwa
konkursy – druga edycja konkursu z zakresu edukacji ekologicznej. Ilość ofert wpływających
w odpowiedzi na konkurs pozwala na dokonanie wyboru, a w następstwie dofinansowanie
różnorodnych zadań z danego zakresu (kultura, sport, edukacja ekologiczna, turystyka
i krajoznawstwo). Oceny ww. ofert dokonywała Komisja w skład której wchodzili przedstawiciele
Zarządu, Rady Powiatu, Wydziału Promocji, Wydziału Edukacji i Wydziału Środowiska Starostwa
Powiatowego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Toruńskiego.
Ostateczną decyzję o wysokości przyznanego dofinansowania podjął Zarząd Powiatu.
Porównując lata 2011 - 2013:
•

- zauważalny jest wzrost – o około 12,63% w stosunku do roku 2012 oraz o 17,86% w stosunku
do roku 2011 - środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje
pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert.
W tym:
- kwota środków finansowych na realizację zadań z zakresu z zakresu edukacji ekologicznej
wzrosła o 7 000 zł w stosunku do lat 2011-2012, w których utrzymywała się na tym samym
poziomie;
- kwota środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wzrosła o 2 000
zł w stosunku do lat 2011-2012, w których utrzymywała się na tym samym poziomie;
- kwota środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji wzrosła o 800 zł w stosunku do roku 2012 i o 6 000 zł w stosunku do roku
2011;
- w 2013 r. ogłoszono nową dziedzinę konkursu – turystykę i krajoznawstwo, w której
przeznaczono 5 000 zł na realizację zadań;

•

z wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
i zadań z zakresu kultury i sztuki wydatkowano o ponad 78 028 zł więcej niż w roku 2012
i o ponad 107 344 zł więcej w stosunku do roku 2011;

•

w konkursie - w 2013 roku - uczestniczyły o 5 organizacji więcej niż w roku poprzednim i o 8
organizacji więcej niż w roku 2011;

•

organizacje złożyły - w 2013 roku - o 4 oferty więcej niż w roku poprzednim i o 9 ofert więcej niż
w roku 2011;

•

zwiększyła się - o 4 - liczba dofinansowanych zadań w stosunku do roku 2012 i o 2 w stosunku
do roku 2011;
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Średnia kwota dotacji:
Zadanie z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
kultury fizycznej
edukacji ekologicznej
turystyki i krajoznawstwa

Średnia kwota dotacji (ogółem, z wszystkich działów)

2011 rok
1 090 zł
1 470 zł
5 555 zł
-

2012 rok
1 564 zł
1 923 zł
3 333 zł
-

2013 rok
1 800 zł (↑)
1 857 zł (↓)
4 071 zł (↑)
1 250 zł

- w 2013 roku 2 357 zł (↑);
- w 2012 roku 2 254 zł;
- w 2011 roku 2 074 zł.

Toruń, 17 marca 2014 r.
Sporządziła:
Izabela Kannenberg
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Toruniu
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