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Wykaz ofert przyjętych przez PMT decyzją z dnia 30 stycznia 2013 r. do realizacji 

w ramach konkursu na wykonanie zadań publicznych  

związanych z realizacją zadań gminy w roku 2013 

w zakresie: 

WSPIERANIA EDUKACJI I WYCHOWANIA  

wraz z propozycją wysokości dotacji 

 
Wszystkie niżej wymienione oferty oferty spełniają wymogi określone w art.14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 
z późn. zm.) oraz otwartego konkursu na wykonanie zadao publicznych związanych z realizacją gminy w roku 2013 w zakresie wspierania edukacji i wychowania. 

 

 
 

 
 

Nr  

 
Nazwa oferenta 

 
Nazwa projektu 

Termin 
realizacji 
projektu 

Koszt ogólny 
projektu 

Wnioskowan
a kwota 
dotacji  

Proponowana 
kwota dotacji  

Uzasadnienie  
Lp. 
 

 

Wysokość dotacji 
w 2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

524.4. 
2013 

 
 

CHORĄGIEW 
KUJAWSKO-
POMORSKA 

ZWIĄZKU 
HARCERSTWA 

POLSKIEGO 
HUFIEC TORUO 

 
 

Obozy harcerskie 
2013 - 

organizacja czasu 
wolnego dzieci i 

młodzieży z 
Gminy Toruo 

zrzeszonych w 
ZHP 

1.02 – 
31.10.2013  

 
187 050 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

23 000 PLN 
 

co stanowi 
 12,30 % 
całości 

kosztów  

16 000 PLN 
 

co stanowi  
 

8,55 % 
całości kosztów 

 
§ 2820 

Harcerska akcja letnia  
realizowana jest z powodzeniem 
od wielu lat, obejmuje rocznie ok. 
350 uczestników, którzy 
uczestniczyd będą w 5 obozach. 
Celem jest organizacja 
atrakcyjnych form spędzania 
wolnego czasu podczas wakacji 
oraz wychowanie w duchu 
patriotyzmu. 

 
Wysokośd dotacji  

w 2012 r. 
 

16 000 PLN 
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2. 

524.5. 
2013 

STOWARZYSZENIE 
OPIEKI NAD 

DZIEDMI 
OPUSZCZONYMI 

 p.n.. 
„ORATORIUM”  

IM. BŁ. KS. 
BRONISŁAWA 
MARKIEWICZA 

Poprzez 
wypoczynek 

budzimy 
ciekawośd 

świata, siebie i 
ludzi 

1.06 - 
31.08.2013 

33 500 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

15  000 PLN 
 

co stanowi 
 44,78 % 
całości 

kosztów 

15 000 PLN 
co stanowi  

 
44,78 % 

całości kosztów 
 

§ 2820 

Projekt  dobrze umotywowany, 
realizowany od 1994 r. przez 
doświadczoną kadrę, adresowany 
do 45 dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich i patologicznych przede 
wszystkim z  Bydgoskiego 
Przedmieścia. 10-dniowy wyjazd   
jest często jedyna formą 
atrakcyjnego spędzenia wakacji 
dla tych dzieci, z dala od 
patologicznego środowiska i pod 
odpowiednią opieką. 

 Wysokośd dotacji  
w 2012 r. 

 
15 000 PLN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

          
524.6. 
2013 

ZWIĄZEK 
HARCERSTWA 

RZECZYPOSPOLITEJ 
TORUOSKI HUFIEC 

ZUCHÓW  
I HARCEREK 

„KATARZYNKI” 

Wychowanie 
oraz organizacja 
czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 
– zuchów i 

harcerek ZHR z 
Gminy Miasta 

Toruo 

15.04 - 
31.10.2013 

 
8 375 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

5 000 PLN 
 

co stanowi 
59,70% 

 
5 000 PLN 
co stanowi  

 
59,70 % 

całości kosztów 
 

§ 2820 

Projekt adresowany do 120 
zuchów i harcerek zrzeszonych w 
ZHR mający na celu zapewnienie 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego w środowisku 
rówieśniczym w interesujących  
formach. Zadanie obejmuje  zlot 
hufca i kurs zastępowych. Celem 
pracy  ZHR jest także  
wspomaganie rodziców w  
wychowaniu dzieci i młodzieży 
poprzez przekazywanie systemu 
wartości zawartego w prawie 
harcerskim i zuchowym. 

 
 

Wysokośd dotacji  
w 2012 r.   

 
3 000 PLN 
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524.8. 
2013 

 
PARAFIALNY 

ODDZIAŁ AKCJI 
KATOLICKIEJ 

PARAFIA  ŚW. 
ANTONIEGO W 

TORUNIU 
 

"Przygoda z 
edukacją" 

1.01 – 
31.12.2013 

27 450 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

10 125 PLN 
 

co stanowi 
36,89% 

8 050 PLN 
co stanowi  
29,33 % 

całości kosztów 
 

§ 2830 

Projekt  wartościowy, skierowany  
do grupy 18 dzieci z rodzin 
ubogich i patologicznych ze 
świetlicy „Antoninek” mających 
deficyty edukacyjne i 
intelektualne, dla których 
organizowane są warsztaty  
mające na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych  oraz do 45 dzieci -
uczestników 8-dniowego wyjazdu 
letniego. Warsztaty  realizowane z 
sukcesem od 3 lat . 

4. Wysokośd dotacji  
w 2012  r. 

 
6  200 PLN 

 
 
 
 
 

5.  524.9. 
2013 

PARAFIA 
RZYMSKO-

KATOLICKA  P.W. 
ŚW. ANTONIEGO 

 

Wypoczynek 
letni dla 

Dziecięcej Scholi 
Parafialnej 
Parafii św. 

Antoniego w 
Toruniu 

2.05 – 
30.07.2013  

24 695 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
7 370 PLN 

 
co stanowi 

29,84% 
całości 

kosztów 

4 000 PLN 
co stanowi  

16,20 % 
całości kosztów 

 

§ 2830 

Projekt zakłada udział  45 dzieci w 
wieku 6-12 lat  należących do  
Dziecięcej Scholi Parafii Św. 
Antoniego w 5-dniowym wyjeździe 
wakacyjnym i ma na celu 
zapewnienie aktywnego i 
atrakcyjnego wypoczynku pod 
fachową opieką.  Wysokośd dotacji  

w 2012  r. 
2 400 PLN 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

524.10. 
2013 

FUNDACJA 
EDUKACJI 

SPOŁECZNEJ 
"KUŹNIA"   

Akademia 
Rozwoju Dzieci 

I Młodzieży 
"Kuźnia" 

 

1.03.- 
31.11.2013 

34 144 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
20 244 PLN 

 
co stanowi 

59,29% 
całości 

kosztów 

4 000 PLN 
co stanowi  

11,72 % 
całości kosztów 

 

§ 2810 

Projekt skierowany  do 15 
gimnazjalistów ze szkół GMT, 
którzy interesują się naukami 
ścisłymi i przyrodniczymi. Celem 
jest  promowanie wiedzy z 
przedmiotów ścisłych, 
motywowanie do nauki tych 
przedmiotów i wybór przez 
uczniów studiów na kierunkach 
technicznych. Proponowane 
warsztaty  (100 godzin) 
interesujące, natomiast wyjazd 
bardzo zawyża koszt projektu.  

 Wysokośd dotacji  
w 2012 r. 

 
--------------- 
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7. 

524.12. 
2013 

FUNDACJA 
"NADZIEJA DLA 

RODZIN" 
 

Organizacja 
czasu wolnego 

dzieci i młodzieży 
z rodzin 

wielodzietnych 
poprzez 

organizację zajęd 
z języka 

angielskiego                                                            

1.03 – 
31.12.2013  

26 225 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
14 890 PLN 

 
co stanowi 

 56,78% 
całości 

kosztów 

6 000 PLN 
co stanowi  

22,88 % 
całości kosztów 

 
§ 2810 

Zajęcie z języka angielskiego  
realizowane dla 30 dzieci ( 2  
grupy po 10 uczniów oraz 1 grupa 
przedszkolna licząca 10 dzieci)) 
adresowane są do dzieci i 
młodzieży z rodzin wielodzietnych. 
Celem jest podniesienie 
kompetencji językowych.  Wysokośd dotacji  

w 2012 r. 
________ 

 

 

 

 

8. 
524.13. 

2013 

CHORĄGIEW 
KUJAWSKO-
POMORSKA 

ZWIĄZKU 
HARCERSTWA 

POLSKIEGO 
HUFIEC TORUO 

 

Szkolenie kadry 
Hufca ZHP Toruo 

15.02 – 
30.11.2013 

 
2 827 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

1 150 PLN 
 

co stanowi 
40,68% 
całości 

kosztów  

 

1 150 PLN 
co stanowi  

40,68% 
 Kosztów 

 

§ 2820 

 
Celem projektu jest przeszkolenie 
ok.65  liderów grup harcerskich – 
drużynowych, przybocznych, 
zastępowych, funkcyjnych drużyn,   
co pozwoli objąd działalnością ZHP 
większą liczbę dzieci i młodzieży 
oraz podwyższyd poziom 
merytoryczny oraz atrakcyjnośd 
prowadzonych zajęd. 

Wysokośd dotacji  
w 2012 r. 
________ 

 

 

 

9. 

524.14. 
2013 

STOWARZYSZENIE 
EKOLOGICZNE 

"TILIA"                        
 

Człowiek, 
środowisko, 
integracja. 
Organizacja 

czasu wolnego 
dzieci i mlodzieży 

2.01- 
31.12.2013 

18 850 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

10 950 PLN 
 

co stanowi 
58,09% 
całości 

kosztów  

 

8 000 PLN 
co stanowi  

42,44% 
 Kosztów 

 

§ 2820 
 

Organizacja warsztatów 
edukacyjnych z elementami 
artystycznymi na terenie 
„Barbarki”  zakładającą 
bezpośredni kontakt uczniów z 
przyrodą  i użycie do zajęd 
naturalnych materiałów (glina, 
wiklina, słoma, papier czerpany). 
Projekt dla 25 grup 
zorganizowanych  (ok. 375 
uczestników) realizowany  przede 
wszystkim podczas ferii zimowych 
i  wakacji  letnich. 

Wysokośd dotacji 
w 2012 r. 
________ 
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10. 
         

524.15. 
2013 

FUNDACJA 
GENERAŁ ELŻBIETY 

ZAWACKIEJ 
ARCHIWUM I 

MUZEUM 
POMORSKIE ARMII 

KRAJOWEJ oraz 
WOJSKOWEJ 

SŁUŻBY POLEK 
 

Patriotyzm. 
Warsztaty i 
prelekcje 

historyczne dla 
dzieci i 

młodzieży. 
Edycja 2013. 

2.01 – 
31.08.2013  

15 328 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

9 194 PLN 
 

co stanowi 
59,98 % 

 

 

4 900 PLN 
co stanowi  

 
31,97 % 

całości kosztów 
 

§ 2810 

 
Celem projektu jest kształtowanie 
postaw patriotycznych oraz 
poszerzenie  wiedzy szkolnej na 
temat działao 
niepodległościowych Torunia i 
Pomorza w latach 1939-1945 oraz 
zwiększenie świadomości 
narodowej i regionalnej wśród 
młodzieży. Projekt skierowany do 
ok.800 uczniów w formie 50 godz. 
prelekcji i warsztatów. Kosztorys 
zawyża druk ulotki. 

Wysokośd dotacji 
w 2012 r. 
6 400 PLN 

 

 

 

 

11. 524.17. 

2013 

STOWARZYSZENIE 
WOLONTARUSZY 

"RAZEM"                                                                  

Wspierajmy 
dzieci 

 

1.02 – 
20.12.2013 

6 020 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
 

3 520 PLN 
 

co stanowi 
58,47 % 

 

 

3 000 PLN 
co stanowi  

 
49,83 % 

całości kosztów 
§ 2820 

Projekt skierowany do 20 dzieci 
rodziców przewlekle chorych 
znajdujących się pod opieką 
Stowarzyszenia mający na celu 
rozwój zainteresowao i stymulację 
do rozwoju osobistego dzieci do 
lat 15 poprzez cykliczne spotkania 
– warsztaty artystyczne, 
muzyczne, wyjścia do muzeów, 
teatrów, planetarium itp. 

Wysokośd dotacji 
w 2012 r. 

---------------- 

 

 

 

12. 
524.20. 

2013 

POLSKI ZWIĄZWEK 
FILATELISTÓW                                        

OKRĘG TORUOSKI 

51.Ogólnopolski 
Młodzieżowy 

Konkurs 
Filatelistyczny 

"Toruoskie 
Cosmopolis" 

1.01-
30.06.2013  

2 274 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
1 200 PLN 

 
co stanowi 

52,77% 
całości 

kosztów 

900 PLN 
co stanowi  

39,58 % 
całości kosztów 

§ 2820 
 

Projekt wartościowy, skierowany 
do  uczniów – członków kół 
młodzieżowych PZF, mający na 
celu  edukację filatelistyczną. Jest 
atrakcyjną formą spędzania czasu 
wolnego.  Wysokośd dotacji 

w 2012 r. 
---------------- 
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13. 

524.23 

.2013 

RZYMSKO -
KATOLICKA 

PARAFIA 
ŚW.JÓZEFA                                                                           

Jedziemy na 
Roztocze 

 

1.06 – 
15.08.2013  

30 838 PLN 

Wnioskowa
na kwota 

dotacji 
8 943 PLN 

 
co stanowi 

29,00% 
całości 

kosztów 

4 000 PLN 
 

co stanowi  
 

12,97 % 
całości kosztów 

§ 2830 

Projekt zakłada udział  46 dzieci 
głównie z Bydgoskiego 
Przedmieścia  w 7-dniowym 
wyjeździe wakacyjnym i ma na 
celu zapewnienie aktywnego 
wypoczynku połączonego z 
poznanie  okolic Roztocza. 

Wysokośd dotacji  
w 2012 r. 

------------------- 

 

RAZEM: 

 

Koszt ogólny projektów  

417 576 PLN   

Wnioskowana kwota 
dotacji 

 
130 586 PLN 

 
co stanowi 

31,3  % 
całości kosztów 

 

 
Proponowana 
kwota dotacji 

 
80 000 

 PLN  

  
co stanowi  

19,16 % 
całości kosztów  

 
 

 
§ 2810 –  14.900 zł 
§ 2820 –  49.050 zł 
§ 2830 –  16.050 zł  
    80.000 zł 


