UCHWAŁA NR VII/45/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2018
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 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 2018 roku, 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
Paweł Polikowski
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Załącznik do uchwały Nr VII/45/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2019 r.

Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Program współpracy powiatu toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą
Rady Powiatu Toruńskiego Nr XXXII/207/2017 z dnia 26 października 2017 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 2018 r., poz. 450, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Toruńskiego
zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu Toruńskiego oraz opublikować w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018
roku.
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.
Współpraca o charakterze finansowym obejmowała:
1) zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem (otwarte konkursy ofert – szczegółowa informacja w dalszej części
sprawozdania);
2) wsparcie finansowe (np. poprzez zakup nagród, usług (medycznych, sędziowskich,
transportowych)) wydarzeń m.in. sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie
powiatu przez organizacje pozarządowe;
3) realizację wniosków złożonych w 3 edycji budżetu obywatelskiego (wnioski do budżetu
obywatelskiego mogły składać organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu –
szczegółowa informacja w dalszej części sprawozdania).
Natomiast współpraca o charakterze pozafinansowym obejmowała m.in.:
1) organizację Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w grudniu 2018 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”. Do uczestnictwa w powyższym Forum NGO po raz
pierwszy zaproszono Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu toruńskiego – podczas Forum
przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili zasady rejestracji
kół gospodyń wiejskich oraz możliwości pozyskania środków finansowych na działalność
KGW zgodnie z nowymi przepisami prawa;
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2) przeprowadzenie konkursu „Społecznik Roku Powiatu Toruńskiego”; do konkursu zgłoszono
6 kandydatów, komisja konkursowa w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie konkursu
dokonała oceny i wyboru laureata. Laureatem konkursu została pani Maria Kucharzewska z
Głuchowa, gm. Chełmża, wieloletnia działaczka społeczna. Wyróżnienie w konkursie
otrzymał pan Adam Kozłowski z Łysomic – działacz społeczny oraz kustosz Regionalnej Izby
Historii i Tradycji w Łysomicach;
3) realizację IV edycji konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Konkursu, którego
celem jest m.in. promowanie działań organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z terenu
powiatu toruńskiego, którzy swoimi inicjatywami aktywizują najbliższe środowisko oraz
wybór najciekawszej inicjatywy społecznej (głosują uczestnicy forum), której realizatorem
była grupa formalna lub grupa nieformalna. Do IV edycji konkursu zgłoszono 8 inicjatyw,
podczas Forum zaprezentowało się 7. W wyniku głosowania – zadaniem uczestników Forum
– za najciekawszą inicjatywę uznano zaprezentowane przez Klub Aktywnych Kobiet "Szpilki"
zadanie pn. "(NIE) na wysokich obcasach tylko skoki w adidasach". Wyróżnione inicjatywy:
"Wioska średniowieczna wraz z turniejem łuczniczym i warsztatami wykonania łodzi
Wikingów” zrealizowana przez Czernikowskie Stowarzyszenie „Czyż-Nie” oraz „Foka Paro –
robot terapeuta” zaprezentowana przez Fundację „Werwa Team”;
4) wybór delegata do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa KujawskoPomorskiego. Delegatem powiatu toruńskiego do Sejmiku został pan Kazimierz Musiałowski
– z Klubu Sportowego „Kamus Maraton” ze Smogorzewca zaś jego stałym zastępcą została
pani Barbara Mońko-Juraszek z Fundacji „Trybik” z Lubicza;
5) organizację corocznego Majowego Spotkania Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego
w Skłudzewie podczas którego m.in. organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mają
możliwość zaprezentowania swojej działalności kulturalnej;
6) umożliwienie udziału przedstawicielom organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowej dot. wyboru „Społecznika Roku” i „Sołtysa Roku”;
7) 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 2018 roku;
8) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi Programu współpracy na kolejny rok;
9) obejmowanie przez Starostę Toruńskiego - na wniosek organizacji pozarządowych patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;
10) uczestnictwo (osobiste Starosty Toruńskiego lub przedstawiciela Zarządu Powiatu, Rady
Powiatu Toruńskiego bądź pracownika Starostwa Powiatowego) w wydarzeniach
organizowanych przez organizacje pozarządowe;
11) udzielanie wsparcia merytorycznego dotyczącego funkcjonowania organizacji przez
pracowników starostwa powiatowego,
12) promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji
o podejmowanych przez nich działaniach na stronie internetowej powiatu, w newsletterze
oraz portalu społecznościowym Facebook.
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Poniżej prezentujemy dane dotyczące mierników, o których mowa w § 10 Załącznika do
Uchwały Nr XXXII/207/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Dane dotyczące ww. mierników:
 liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert (w 2017 r. – 1 konkurs, w 2016 r. -1 konkurs, w 2015 r. – 1
konkurs, w 2014 r. – 1 konkurs, w 2013 r. – 2 konkursy) na realizację zadań publicznych w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
edukacji ekologicznej,
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
 liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert
W otwartym konkursie ofert udział wzięły łącznie 53 różne organizacje pozarządowe (w 2017 r. –
56 różnych organizacji pozarządowych, w 2016 r. – 57 organizacji, w 2015 r. – 67 organizacji,
w 2014 r. – 48 organizacji, w 2013 r. – 46 organizacji), w tym w zakresie:
-

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji -

-

kultury fizycznej

-

-

edukacji ekologicznej

-

-

turystyki i krajoznawstwa
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-

16 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 17 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 21 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 20 org. pozarządowych,
w 2014 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 14 org. pozarządowych),
36 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 37 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 36 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 45 org. pozarządowych
w 2014 r. – 31 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 28 org. pozarządowych),
15 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 17 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 15 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 17 org. pozarządowych),
7 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 8 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 8 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 8 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 6 org. pozarządowych,
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w 2013 r. - 7 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 74 oferty (w 2017 r. – 77
ofert, w 2016 r. – 80 ofert, w 2015 r. – 90 ofert w 2014 r. – 67 ofert, w 2013 r. – 73 oferty), w tym
w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
16 ofert
(w 2017 r. – 17 ofert,
w 2016 r. – 21 ofert,
w 2015 r. - 20 ofert,
w 2014 r. - 15 ofert,
w 2013 r. - 14 ofert),
-

kultury fizycznej

-

36 ofert
(w 2017 r. – 37 ofert,
w 2016 r. – 36 ofert,
w 2015 r. - 45 ofert,
w 2014 r. - 31 ofert,
w 2013 r. - 28 ofert),

-

edukacji ekologicznej

-

15 ofert
(w 2017 r. – 15 ofert,
w 2016 r. – 15 ofert,
w 2015 r. - 17 ofert,
w 2014 r. - 15 ofert,
w 2013 r. - 24 oferty),

-

turystyki i krajoznawstwa

-

7 ofert
(w 2017 r. – 8 ofert,
w 2016 r. – 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 otrzymały łącznie 44 różne organizacje pozarządowe
(w 2017 r. - 52 organizacje, w 2016 r. – 48 organizacji, w 2015 r. – 54 organizacje, w 2014 r. – 45
organizacji, w 2013 r. – 42 organizacje), w tym zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- 15 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 15 org. pozarządowych,
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-

kultury fizycznej

-

edukacji ekologicznej

-

turystyki i krajoznawstwa

w 2016 r. - 13 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 17 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 13 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 10 org. pozarządowych),
- 26 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 32 org. pozarządowe,
w 2016 r. – 30 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 35 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 29 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 28 org. pozarządowych),
- 15 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 15 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 13 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 13 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 14 org. pozarządowych,
w 2013 r. - 14 org. pozarządowych,
- 6 org. pozarządowych
(w 2017 r. – 6 org. pozarządowych,
w 2016 r. – 5 org. pozarządowych,
w 2015 r. - 5 org. pozarządowych,
w 2014 r. - 4 org. pozarządowe,
w 2013 r. - 4 org. pozarządowe)

 liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert
W 2018 r. dofinansowano łącznie 62 zadania (w 2017 r. – 69 zadań, w 2016 r. – 61 zadań, w 2015r.
– 70 zadań, w 2014 r. – 60 zadań, w 2013 r. – 56 zadań), w tym w zakresie:
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- 15 zadań
(w 2017 r. – 16 zadań,
w 2016 r. – 13 zadań,
w 2015 r. - 17 zadań,
w 2014 r. – 13 zadań,
w 2013 r. – 10 zadań),

- kultury fizycznej

- 26 zadań
(w 2017 r. – 32 zadania,
w 2016 r. – 30 zadań
w 2015 r. - 35 zadań
w 2014 r. – 29 zadań,
w 2013 r. – 28 zadań),

- edukacji ekologicznej

- 15 zadań
(w 2017 r. – 15 zadań,
w 2016 r. – 13 zadań,
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w 2015 r. – 13 zadań,
w 2014 r. – 14 zadań,
w 2013 r. – 14 zadań),
- turystyki i krajoznawstwa

Szczegółowe zestawienie przyznanych
www.powiattorunski.pl w zakładce NGO.

- 6 zadań
(w 2017 r. – 6 zadań,
w 2016 r. – 5 zadań,
w 2015 r. – 5 zadań,
w 2014 r. – 4 zadania,
w 2013 r. – 4 zadania).

dotacji

znajduje

się

na

stronie

internetowej

 liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych
z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0 (w 2017 r. – 0, w 2016 r. – 0, w 2015 r. – 0, w 2014 r.
– 0, w 2013r. – 0).
 liczba zadań publicznych dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert - 0
(w 2017r. – 0, w 2016 r. - 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 2018 roku w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe zarezerwowano łącznie kwotę 155 730 zł – rozdysponowano 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., w 2013 r. – 132 000 zł.), w tym na zadania w zakresie:
-

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

- 22 100 zł
(w 2017 r. – 21 800 zł.,
w 2016 r. – 19 800 zł.,
w 2015 r. - 19 800 zł.,
w 2014 r. – 18 000 zł.,
w 2013 r. – 18 000 zł.),

-

kultury fizycznej

- 63 800 zł
– rozdysponowano 57 600 zł1
(w 2017 r. – 63 000 zł.,
w 2016 r. – 57 200 zł.,
w 2015 r. - 57 200 zł.,
w 2014 r. – 52 000 zł.,

1

Organizacje, które otrzymały minimalną liczbę punktów a nie otrzymały dofinansowania w ramach otwartego konkursu poinformowano o możliwości ubiegania się o
wsparcie finansowe przedmiotowego zadania poprzez złożenie wniosku do Starosty Toruńskiego.

Id: 5917140E-A350-4893-90B1-921D6EAAB2E8. Podpisany

Strona 7

w 2013 r. – 52 000 zł.),
-

edukacji ekologicznej

-

turystyki i krajoznawstwa

- 63 700 zł
(w 2017 r. – 62 500 zł.,
do dyspozycji 62 920 zł
w 2016 r. – 56 300 zł.,
w 2015 r. - 57 200 zł.,
w 2014 r. – 52 000 zł.,
w 2013 r. – 57 000 zł.),
- 6 130 zł
(w 2017 r. – 6 050 zł.,
w 2016 r. – 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 135 030 zł, albowiem 7 organizacji pozarządowych
zrezygnowało z przyznanego dofinansowania realizacji zadań (5 z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej – na łączną kwotę 10 000 zł. – 2 z gm. Lubicz i 3 z m. Chełmża, 1 z zakresu edukacji
ekologicznej - kwota 3 000 zł. - z gm. Zławieś Wielka, 1 z kultury, sztuki (…) – kwota 1 500 zł. – gm.
Chełmża).

Lp.

Dziedzina konkursu

Ilość złożonych
projektów

Ilość projektów
wybranych do
realizacji

Ilość projektów
zrealizowanych

Wysokość
przyznanych
środków

Wysokość
wykorzystanych
środków

% wykonania

Zestawienie zadań zleconych przez Powiat Toruński w 2018 roku – podsumowanie

1.
2.
3.
4.

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

16
36
15
7
74

15
26
15
6
62

14
21
14
6
55

22 100
57 600
63 700
6 130
149 530

20 585
47 581
60 404
6 130
134 700

93%
83%
95%
100%
90%

 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
2018 rok.

Podsumowując:
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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 ofert
złożonych w ww. konkursie 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 2013 - 2018:


w 2018 roku nastąpił wzrost puli środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie
zadań w ramach otwartych konkursów ofert w stosunku do roku 2017 o 1,3%, jest to także
wzrost o 18% w stosunku do puli środków z roku 2013;



zauważalny jest coroczny minimalny spadek zainteresowana konkursem przez różne organizacje
pozarządowe składaniem ofert w otwartym konkursie ofert, aczkolwiek jest to i tak o 7 różnych
organizacji więcej niż w roku 2013;



organizacje złożyły - w 2018 roku - o 3 oferty mniej niż w roku poprzednim, ale liczba ofert
złożonych w konkursie nie jest niższa niż w roku 2013;



wprawdzie dofinansowanie otrzymało o 7 organizacji mniej niż w roku ubiegłym, ale i tak jest to
o 6 zadań więcej w stosunku do roku 2013. Organizacje, które otrzymały minimalną liczbę
punktów a nie otrzymały dofinansowania w ramach otwartego konkursu poinformowano
o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe przedmiotowego zadania poprzez złożenie
wniosku do Starosty Toruńskiego;



Średnią kwotę dotacji przedstawia tabela poniżej:

Średnia kwota dotacji:
Zadanie z zakresu
2013 rok
kultury, sztuki, ochrony
1 800 zł.
dóbr kultury i tradycji

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

1385 zł.

1160 zł.

1523 zł.

1363 zł.

1 473 zł. (↑)

kultury fizycznej

1 857 zł.

1793 zł.

1630 zł.

1907 zł.

1969 zł.

2 215 zł. (↑)

edukacji ekologicznej

4 071 zł.

3714 zł.

4400 zł.

4331 zł.

4167 zł.

4 247 zł. (↑)

turystyki
i krajoznawstwa

1 250 zł.

1250 zł.

1100 zł.

1100 zł.

1 008 zł.

1 022 zł. (↑)
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Średnia kwota dotacji (ogółem, z wszystkich działów) - w 2018 roku
- w 2017 roku
- w 2016 roku
- w 2015 roku
- w 2014 roku
- w 2013 roku

-

2 412 zł. (↑);
2 222 zł.;
2 275 zł.;
1 995 zł.;
2 117 zł.;
2 357 zł.

Budżet obywatelski
Budżet obywatelski w powiecie toruńskim wprowadzono w 2016 roku. W 2018 roku
zrealizowano projekty zgłoszone do III edycji budżetu obywatelskiego.
Poniżej tabelaryczne zestawienie m.in. zadań i środków finansowych dotyczących budżetu
obywatelskiego.
ZADANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM (LICZBOWO)
Liczba zadań –
Budżet obywatelski

I edycja

II edycja

III edycja

Pula lokalna
/Pula powiatowa

Liczba
zgłoszonych
zadań

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

36
18
54
30
15
45
31
17
48

po pozytywnej weryfikacji
formalnej –

poddana pod
głosowanie
mieszkańców
33
15
48
27
12
39
27
17
44

Liczba zadań
przeznaczonych
do realizacji
(poniższa liczba jest
jednocześnie liczbą
zadań zrealizowanych)

17
5
22
17
4
21
17
11
28

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH PULACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet
obywatelski

Pula lokalna
/Pula powiatowa

Planowana
wysokość środków –
zgodnie
z uchwałą (w zł)

Zmiany wysokości puli
w wyniku głosowania

I edycja

Pula lokalna
Pula powiatowa
RAZEM:

130 000
70 000
200 000

115 447
82 795
198 242
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(niewykorzystane środki z
puli lokalnej zasiliły pulę
powiatową)

Środki
wykorzystane
na realizację zadań
110 976
73 241
184 217
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II edycja

III edycja

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

120 000
80 000
200 000
120 000
130 000
250 000

114 932
84 823
199 755
88 452
157 638
246 090

102 003
77 105
179 108
86 934
155 956
242 890

GŁOSOWANIE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

BO
I edycja
II edycja
III edycja

Liczba oddanych
kart do
głosowania
2 234
3 647
1 971

Liczba oddanych głosów
Pula lokalna

Pula powiatowa

Razem

10 048
13 386
6 782

9 601
17 243
9 960

19 649
30 629
16 742

***

***

***

Liczba organizacji zarejestrowanych na terenie powiatu toruńskiego wg. stanu na dzień
1 kwietnia 2019 r. (w nawiasie dane z ubiegłego roku, wg. stanu na dzień 23.04.2018 r.):







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

-

41 (40),
118 (127),
17 (20),
49 (55),
45 (42),
47 (44).

Toruń, 4 kwietnia 2019 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. 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 XXXII/207/2017 Rady Powiatu
Toruńskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu
Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018 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 2018, 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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