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Zarządzenie Nr 1375/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2020 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2020 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami: Dz.U. z 2019 r. poz.
1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) i art. 15 ust. 2 h i art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami: Dz.U. z 2019 r. poz. 1570, poz. 284) zarządza się,
co następuje:
§1
Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem
Nr 1239/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 roku na realizację
zadania publicznego w zakresie rewitalizacji, w formie wsparcia tego zadania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
§2
Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym, wraz
z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w budżecie Miasta Płocka na rok
2020 w dziale 750 w rozdziale 75095, paragraf 2360 na zadaniu 01/WRMVI/G.
§4
Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert do dnia zawarcia umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko. Termin
realizacji zadania publicznego zostanie określony w umowie.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od dnia
ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do
podpisania umowy, w tym:
1) oryginał/kopię innego niż Krajowy Rejestr Sądowy rejestru lub ewidencji (jeśli
dotyczy),
2) oryginał/kopię pełnomocnictwa/upoważnienia (jeśli dotyczy),
3) ofertę zaktualizowaną w Generatorze, która będzie stanowić załącznik do
umowy w przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana,

4) oświadczenie wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego,
innego rejestru lub ewidencji, w przypadku zmiany danych organizacji
zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
2. Aktualizacja oferty dokonana przez oferenta w Generatorze w przypadku
uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana:
1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu,
określonego dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego
zgłoszono ofertę, jak też nie może powodować zmiany terminu, chyba, że za
jej wprowadzeniem przemawiają uzasadnione okoliczności.
2) nie
może
powodować
zmiany
przeznaczenia
dotacji
ogłoszonej
w rozstrzygnięciu konkursu ofert,
3) nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując
procentowe zmniejszenie finansowego i osobowego wkładu własnego oferenta
poniżej określonego w ofercie.
3. W uzasadnionych przypadkach oferenci w porozumieniu z komórką organizacyjną
mogą składać dokumenty, o których mowa powyżej w terminie nie później niż 45
dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.
§6
Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju
i Inwestycji.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do
Zarządzenia Nr 1375/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2020 roku

Kwota
udzielonej
dotacji
w złotych

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Stowarzyszenie Mniejszości Romskiej w
Płocku "Romani Bluma"

Reaktywacja - aktywizacja i integracja
osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym
zamieszkujących obszar rewitalizacji Piknik Rodzinny

5 000,00 zł

2

Towarzystwo Motocykli Dawnych
"Weteran Płock"

Reaktywacja obszaru Starego Miasta pokazy jazdy sprawnościowej
na zabytkowych motocyklach wraz z
wystawą dla mieszkańców
obszarów rewitalizacji

5 000,00 zł

3

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół
Książki i Bibliotek

OdNowa kulturalna

17 000,00 zł

4

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Muzyczne czwartki na płockiej
starówce

38 500,00 zł

5

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA Stacja RodziNovo

16 500,00 zł

6

STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA Nasze Muzeum jest żywe

17 500,00 zł

7

Fundacja REVITA

Najpiękniejsza Tumska choinka 2020

14 000,00 zł

8

Fundacja Miasto-Państwo

Założenie Ogrodu Społecznego,
dostępnego dla osób z
niepełnosprawnością ruchową.

Razem

6 500,00 zł

120.000,00

