UCHWAŁA NR XXVII/174/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 maja 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2016

współpracy

powiatu

toruńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.1)), oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 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 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Tomasz Zakrzewski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r., poz. 730.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r., poz. 573.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/174/2017
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 17 maja 2017 r.

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2016 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 2016 r., poz. 1817, ze zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego przedstawia
sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Program współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 został przyjęty Uchwałą
Rady Powiatu Toruńskiego Nr XIII/70/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

W 2016 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 – szczegółowa informacja w dalszej części
sprawozdania);
2) dofinansowywał – ze środków bieżących Starostwa m.in. zakup nagród, usług (medycznych,
sędziowskich, transportowych) – wydarzenia m.in. sportowe i kulturalne organizowane na
terenie powiatu przez organizacje pozarządowe;
3) wprowadził i realizował dwie edycje budżetu obywatelskiego (nabór wniosków i realizacja
zwycięskich projektów w I edycji, nabór i ogłoszenie zwycięskich projektów, których realizacja
planowana jest w roku 2017 – szczegółowa informacja w dalszej części sprawozdania);
4) na wniosek organizacji pozarządowych Starosta Toruński obejmował patronatem
przedsięwzięcia realizowane przez organizacje pozarządowe;
5) uczestnictwo (osobiste Starosty Toruńskiego lub przedstawiciela Zarządu Powiatu, Rady
Powiatu Toruńskiego bądź pracownika Starostwa Powiatowego) w wydarzeniach
organizowanych przez organizacje pozarządowe;
6) organizacja Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w grudniu 2016 roku na które
zaproszono organizacje pozarządowe z terenu Powiatu, podczas Forum m.in. wręczono nagrody
w konkursie „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego” oraz przeprowadzono konkurs na
„Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”;
7) realizacja II edycji konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Konkursu, którego celem
jest m.in. promowanie działań organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z terenu powiatu
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toruńskiego, którzy swoimi inicjatywami aktywizują najbliższe środowisko oraz wybór
najciekawszej inicjatywy społecznej, której realizatorem była grupa formalna lub grupa
nieformalna (głosują uczestnicy forum). W II edycji zgłoszono i zaprezentowano 11 inicjatyw.
Laureatem konkursu została grupa nieformalna z Czernikowa za inicjatywę pn. „Muzycznoteatralne podróże”, wyróżnienia otrzymali Stowarzyszenie Homo Homini z Chełmży za
inicjatywę „Koncert ze Św. Walentym w tle” oraz Klub Aktywnych Kobiet "Szpilki" z Kończewic
za inicjatywę „(NIE)Bezpieczna Kobieta”;
8) przeprowadzenie konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”; niniejszy konkurs zastąpił
przeprowadzany w latach ubiegłych konkurs „Wolontariusz Roku” (zrealizowano 5 edycji
konkursu), do konkursu „Społecznik Roku (…)” zgłoszono 5 kandydatów. Laureatem konkursu
została pani Danuta Powaszyńska z KGW Bielczyny, wyróżnienie natomiast otrzymał Zarząd
Wiejskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku;
9) 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;
10) udzielanie wsparcia merytorycznego dotyczącego funkcjonowania organizacji przez
pracowników starostwa powiatowego,
11) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji
o podejmowanych przez nich działaniach na stronie internetowej Powiatu, w newsletterze oraz
portalu społecznościowym Facebook;
12) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok;
13) umożliwienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowej dot. wyboru „Sołtysa Roku Powiatu Toruńskiego” oraz „Społecznika Roku”;
14) 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 2016 roku;
15) 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, o których mowa w § 10 Załącznika do
Uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Dane dotyczące ww. mierników:
 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert (w 2015 r. – 1 konkurs w 2014 r. – 1 konkurs, w 2013 r. – 2
konkursy, w 2012 r. – 1 konkurs) na realizację zadań publicznych w zakresie:
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-

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
kultury fizycznej,
edukacji ekologicznej,
turystyki i krajoznawstwa.

 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert
W otwartym konkursie ofert udział wzięło łącznie 57 różnych organizacji pozarządowych (w 2015 r.
– 67 organizacji w 2014 r. – 48 organizacji, w 2013 r. – 46 organizacji, w 2012 r. - 41 organizacji),
w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 21 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 20 org. pozarządowych,
w 2014 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 14 org. pozarządowych,
w 2012 r. - 12 org. pozarządowych),
- kultury fizycznej
36 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 45 org. pozarządowych
w 2014 r. – 31 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 28 org. pozarządowych,
w 2012 r. - 29 org. pozarządowych),
edukacji ekologicznej
15 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 17 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 15 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 17 org. pozarządowych,
w 2012 r. - 13 org. pozarządowych),
- turystyki i krajoznawstwa
8 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 8 org. pozarządowych
w 2014 r. - 6 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 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)
 liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe złożyły łącznie 80 ofert (w 2015 r. – 90 ofert
w 2014 r. – 67 ofert, w 2013 r. – 73 oferty, w 2012 r. – 69 ofert) , w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
21 ofert
(w 2015 r. - 20 ofert ,
w 2014 r. - 15 ofert,
w 2013 r. - 14 ofert,
w 2012 r. - 16 ofert),
- kultury fizycznej
36 ofert
(w 2015 r. - 45 ofert ,
w 2014 r. - 31 ofert,
w 2013 r. - 28 ofert,
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-

edukacji ekologicznej

-

-

turystyki i krajoznawstwa

-

w 2012 r. - 38 ofert),
15 ofert
(w 2015 r. - 17 ofert,
w 2014 r. - 15 ofert,
w 2013 r. - 24 oferty,
w 2012 r. - 15 ofert),
8 ofert
(w 2015 r. - 8 ofert ,
w 2014 r. - 6 ofert,
w 2013 r. – 7 ofert)

 liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację w ramach otwartych konkursów ofert
W otwartym konkursie ofert dotacje otrzymało łącznie 48 różnych organizacji pozarządowych
(w 2015 r. – 54 organizacje w 2014 r. – 45 organizacji, w 2013 r. – 42 organizacje, w 2012 r. – 39
organizacji), w tym zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 13 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 17 org. pozarządowych
w 2014 r. - 13 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 10 org. pozarządowych,
w 2012 r. - 9 org. pozarządowych),
- kultury fizycznej
- 30 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 35 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 29 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 28 org. pozarządowych,
w 2012 r. - 26 org. pozarządowych),
edukacji ekologicznej
- 13 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 13 org. pozarządowych
w 2014 r. - 14 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 14 org. pozarządowych,
w 2012 r. - 13 org. pozarządowych),
turystyki i krajoznawstwa
- 5 org. pozarządowych
(w 2015 r. - 5 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 4 org. pozarządowe,
w 2013 r. - 4 org. pozarządowe)
(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 2016 r. dofinansowano łącznie 61 zadań (w 2015r. – 70 zadań, w 2014 r. – 60 zadań, w 2013 r. –
56 zadań, w 2012 r. – 52 zadania), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 13 zadań
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(w 2015 r. - 17 zadań,
w 2014 r. – 13 zadań,
w 2013 r. – 10 zadań,
w 2012 r. -11 zadań),
- 30 zadań
(w 2015 r. - 35 zadań
w 2014 r. – 29 zadań,
w 2013 r. – 28 zadań,
w 2012 r. - 26 zadań),
- 13 zadań
(w 2015 r. – 13 zadań,
w 2014 r. – 14 zadań,
w 2013 r. – 14 zadań,
w 2012 r. - 15 zadań),
- 5 zadań
(w 2015 r. – 5 zadań,
w 2014 r. – 4 zadania,
w 2013 r. – 4 zadania).

- kultury fizycznej

- edukacji ekologicznej

- turystyki i krajoznawstwa

Szczegółowe zestawienie przyznanych
www.powiattorunski.pl/NGO.

dotacji

znajduje

się

na

stronie

internetowej

 liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0 (w 2015 r. – 0, w 2014 r. – 0, w 2013 r. – 0, w 2012
r. – 0).
 liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0
(w 2015 r. – 0, w 2014 r. – 0, w 2013 r. – 0, w 2012 r. – 0, w 2011 r. - 0).
 wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację
zadań publicznych:
W 2016 roku w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe zarezerwowano łącznie kwotę 139 700 zł - rozdysponowano kwotę
138 800 zł, (w 2015 r. – 139 700 zł., w 2014 r. – 127 000 zł., w 2013 r. – 132 000 zł., w 2012 r. –
117 200 zł.), w tym na zadania w zakresie:
-

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- 19 800 zł
(w 2015 r. - 19 800 zł.,
w 2014 r. – 18 000 zł.,
w 2013 r. – 18 000 zł.,
w 2012 r. - 17 200 zł.)

-

kultury fizycznej

- 57 200 zł
(w 2015 r. - 57 200 zł.,
5
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w 2014 r. – 52 000 zł.,
w 2013 r. – 52 000 zł.,
w 2012 r. - 50 000 zł.)
-

edukacji ekologicznej

-

turystyki i krajoznawstwa

- 56 300 zł (do dyspozycji 57 200 zł)
(w 2015 r. - 57 200 zł.,
w 2014 r. – 52 000 zł.,
w 2013 r. – 57 000 zł.,
w 2012 r. - 50 000 zł.,)
- 5 500 zł
(w 2015 r. – 5 500 zł.,
w 2014 r. – 5 000 zł.,
w 2013 r. – 5 000 zł.).

Faktycznie przekazano jednak kwotę 130 300 zł, albowiem 5 organizacji pozarządowych
zrezygnowało z przyznanego dofinansowania realizacji zadań (2 z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej – kwota 4 500 zł., 2 z zakresu turystyki i krajoznawstwa - kwota 2 000 zł., 1 z kultury,
sztuki (…) – kwota 2 000 zł.).

 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych
Żadna z organizacji pozarządowych nie wniosła uwag w ramach trwających konsultacji
Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na
2016 rok.

Podsumowując:
Corocznie ogłasza się jeden otwarty konkurs ofert w 4 sferach zadań publicznych – w 2013 r.
wyjątkowo ogłoszono dwa konkursy – druga edycja konkursu z zakresu edukacji ekologicznej
(z uwagi na niewykorzystanie puli środków finansowych przeznaczonych na niniejsze zadanie –
rozdysponowano 35 tys. zł, zaplanowane było 50 tys. zł). 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, Wydziału Promocji i
Rozwoju, 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 realizację otwartych konkurów ofert w latach 2012 - 2016:
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pula środków finansowych przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert utrzymana została na poziomie
roku ubiegłego (jest to jednak 10% wzrost w stosunku do puli środków z roku 2013 i wzrost o
19% w stosunku do roku 2012);



w konkursie - w 2016 roku - uczestniczyło o 10 różnych organizacji mniej niż w roku
poprzednim, ale o 9 organizacji więcej niż w roku 2014, o 11 organizacji więcej niż w roku 2013 i
o 16 więcej niż w roku 2012;



organizacje złożyły - w 2016 roku - o 10 ofert mniej niż w roku poprzednim, ale 13 ofert więcej
w stosunku do roku 2014, o 7 ofert więcej niż 2013 roku i o 11 ofert więcej niż w 2012 roku;



w związku z mniejszą liczbą złożonych ofert liczba zadań, które otrzymały dofinansowanie
również uległa zmniejszeniu;



wzrosła natomiast średnia wysokość dotacji na zadania z zakresu kultury, sztuki (…) i kultury
fizycznej, nieznacznie spadła w zadaniach z zakresu edukacji ekologicznej, natomiast w
turystyce i krajoznawstwie utrzymała się na tym samym poziomie (porównując do roku
poprzedniego) – tabela poniżej:

Średnia kwota dotacji:
Zadanie z zakresu
kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji
kultury fizycznej
edukacji ekologicznej
turystyki
i krajoznawstwa

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

1 564 zł

1 800 zł

1385 zł

1160 zł

1523 zł (↑)

1 923 zł
3 333 zł

1 857 zł
4 071 zł

1793 zł
3714 zł

1630 zł
4400 zł

1907 zł (↑)
4331 zł (↓)

-

1 250 zł

1250 zł

1100 zł

1100 zł

Średnia kwota dotacji (ogółem, z wszystkich działów)

- w 2016 roku
- w 2015 roku
- w 2014 roku
- w 2013 roku
- w 2012 roku

-

2 275 zł;
1 995 zł;
2 117 zł;
2 357 zł;
2 254 zł.

Budżet obywatelski
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W 2016 roku w powiecie toruńskim wprowadzono budżet obywatelski. Przeprowadzono
nabór i realizację zwycięskich projektów z I edycji budżetu oraz nabór i ogłoszenie zwycięskich
projektów z II edycji, których realizacja odbędzie się w 2017 roku. Poniżej tabelaryczne zestawienie
m.in. zadań i środków finansowych dotyczących budżetu obywatelskiego.

ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM (LICZBOWO)
Liczba zadań – po
Pula lokalna
/Pula powiatowa

I edycja

II edycja

OGÓŁEM
(I i II edycja)

Liczba
zgłoszonych
zadań

pozytywnej
weryfikacji formalnej
– poddana pod

Liczba zadań
przeznaczonych
do realizacji – po
głosowaniu
mieszkańców

Pula lokalna
Pula powiatowa
Ogółem:
Pula lokalna
Pula powiatowa
Ogółem:

36
18
54
30
15
45

głosowanie
mieszkańców
33
15
48
27
12
39

Pula lokalna

66

60

34

Pula powiatowa

33

27

9

99

87

43

Ogółem:

17
5
22
17
4
21

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PULACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

I edycja

II edycja
Ogółem
(I i II edycja)

Pula lokalna
/Pula powiatowa

Planowana
wysokość środków –
zgodnie
z uchwałą (w zł)

Zmiany wysokości puli
w wyniku głosowania

Pula lokalna
Pula powiatowa
RAZEM:
Pula lokalna
Pula powiatowa
RAZEM:

130 000
70 000
200 000
120 000
80 000
200 000

115 447
82 795
198 242
114 932
84 823
199 755

Pula lokalna

250 000

230 379

(niewykorzystane środki z
puli lokalnej zasiliły pulę
powiatową)

Środki
wykorzystane
na realizację zadań
110 976,18
73 241,49
184 217,67
realizacja zadań
w 2017 roku
X
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Pula powiatowa

RAZEM:

150 000

167 618

X

400 000

397 997

X

GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

I edycja
II edycja
Razem:

Liczba oddanych kart
do głosowania
2 234
3 647
5 881

Liczba oddanych głosów
Pula lokalna
Pula powiatowa
10 048
9 601
13 386
17 243
23 434
26 844

Liczba zgłoszonych zadań w obu edycjach budżetu obywatelskiego jak również liczba
oddanych na nie głosów świadczy o ogromnym zaangażowaniu i aktywności nie tylko liderów
projektu, ale także pozostałych mieszkańców powiatu toruńskiego.
Powiat toruński laureatem konkursu
Powiat Toruński został laureatem pierwszej edycji konkursu organizowanego przez
Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych „Proobywatelski Samorząd Lokalny”.
Przyznając to zaszczytne wyróżnienie Kapituła konkursowa doceniła działania powiatu w zakresie
współpracy finansowej i pozafinansowej z III sektorem, w tym z grupami nieformalnymi (np. KGW,
sołtysi i rady sołeckie). Uroczyste wręczenie statuetki nastąpiło podczas XVII Forum Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 czerwca 2016 roku w Toruniu.

Toruń, 24 kwietnia 2017 r.
Sporządziła:
Joanna Rybitwa
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Toruniu
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
Rada Powiatu Toruńskiego w § 10 załącznika do uchwały NR XIII/70/2015 Rady Powiatu
Toruńskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2016 określiła mierniki w oparciu o które nastąpi ocena realizacji ww. Programu.
Dane dotyczące ww. mierników znajdują się w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy
Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2016, stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
Ponadto w sprawozdaniu znajdują się inne informacje dotyczące współpracy powiatu toruńskiego z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w danym roku.
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