ZARZĄDZENIE Nr 2915 /2017
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie nauki i edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy i art. 11a ust. 3 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 15 ust. 2g-2h ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
zarządzeniem Nr 2681/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 listopada 2016 r. na realizację
zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 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.
§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1określone są w budżecie Miasta Płocka na rok
2017, Dział 801, Rozdział 80195 §2360, zadanie 03/WEK-I/G.
§ 3. Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia ogłoszenia wyników otwartego
konkursu do dnia zawarcia umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko. Termin realizacji
zadania publicznego zostanie określony w umowie.
§ 4. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni 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) aktualizację harmonogramu, aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizację
opisu poszczególnych działań, które będą stanowić załączniki do umowy w przypadku
uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana,
4)w przypadku zmiany danych organizacji, zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania
umowy, należy złożyć oświadczenie oraz załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2. Aktualizacja harmonogramu, aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacja
opisu poszczególnych działań dokonana przez oferenta 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 zmiana terminu nie jest znaczna i 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.

§ 5. Ogłoszenie o konkursie 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
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2915/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 stycznia 2017 r.

Zadanie nr 1 -Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Wnioskodawca

Stowarzyszenie Rodziców
Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 12 w Płocku pod
nazwą ,,Szkoła pod Brzozami”
Towarzystwo Wychowanków,
Wychowawców i Przyjaciół
Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Marsz. St.
Małachowskiego
Klub Inteligencji Katolickiej w
Płocku

Tytuł zadania

Kwota udzielonej
dotacji
w złotych

,,Szkoła – Kracja –
Innowacja. Happening i
performance w szkole",

8.000,00

,,Trening olimpijski z
informatyki”

5.000,00

,,Płockie skarby
piśmiennictwa warsztaty
interdyscyplinarne dla
uczniów szczególnie
uzdolnionych
humanistycznie – II
edycja”
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno ,,IX Płockie
– Artystycznej i Nauki
Konfrontacje Gitarowe”,

Stowarzyszenie Inicjatyw
Edukacyjnych ,,Delta”

Ogółem

Projekt edukacyjny dla
uczniów szczególnie
uzdolnionych DELTAKLUB
Projekty: ,,Szkoła
wsierajaca uzdolnienia"
oraz ,,Przedszkole
wspierające
uzdolnienia"

2.000,00

2.000,00

24.000,00

7.500,00

48.500,00

Zadanie nr 2 - Wyrównywania szans
L.p.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota udzielonej
dotacji
w złotych

1.

Stowarzyszenie Rodziców
Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 12 w Płocku pod
nazwą ,,Szkoła pod Brzozami”

,,Bawmy się
matematyką"

5.000,00

2.

Fundacja,, Portal FM – Pomagamy
Dzieciom”

,,Szansa dla Ciebie”

1.500,00

Ogółem

6.500,00

Zadanie nr 3 - Kształcenie ustawiczne
L.p.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota udzielonej
dotacji
w złotych

1.

Fundacja Familylab Polska

,,,SZKOŁA NAUCZYCIELI I
UCZNIÓW”

11.000,00

2.

Izba Gospodarcza Regionu
Płockiego

,,Paszport w Przyszłość dla
Młodzieży Płockiej”

4.000,00

Ogółem

15.000,00

