Zarządzenie Nr 3211/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 3025/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej, w latach 2017 - 2019.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zmianami 1) oraz art. 15 ust. 2g-2h
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.
Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami2) zarządza się, co następuje:
§1.
W wykazie podmiotów, których oferty zostały wybrane w wyniku rozstrzygnięcia i
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 2887/2017
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2017r. na realizację zadania publicznego w
zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym
działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej, w latach 2017 – 2019, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3025/2017
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na
rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
w latach 2017 – 2019, wykreśla się Płockie Stowarzyszenie „Amazonki” z siedzibą
w Płocku ul. Medyczna 19 z zadaniem publicznym pod nazwą „Uśmiech i do przodu –
poprawa jakości życia kobiet z rakiem piersi” zgłoszonym w ofercie konkursowej i objętym
dofinansowaniem z budżetu miasta Płocka na rok 2017 w wysokości 7 340,00 zł.
2. W związku z ust. 1 załącznik do zarządzenia nr 3025/2017 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie
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zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730;
zmiany: Dz.U. z 2016r. poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 573.

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2017 - 2019 otrzymuje nowe brzmienie
jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2.
Zmiany w wyborze i ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1
publikuje się poprzez ich zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu .
§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia nr 3211/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2017r.
Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania publicznego

(nazwa oferenta i adres jego siedziby)

1.

Stowarzyszenie Sclerosis Multiplex
ul. Bartnicza 4, 09-400 Płock

2.

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania
Zjawiskom Patologii Społecznej
MIĘDZY LUDŹMI
ul. Olszewska 7/9/11, 00-792 Warszawa

3.

Kwota udzielonej dotacji
z budżetu miasta Płocka na 2017r.,
w złotych

Rehabilitacja indywidualna osób chorych na SM.

15 350,00

Klub Zdrowia.

10 290,00

Stowarzyszenie Nowoczesna
i Innowacyjna Edukacja
ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock

Zdrowie najważniejsze.

4 800,00

4.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Powiatowy w Płocku
ul. Bartnicza 4, 09-400 Płock

Cukrzyca bez powikłań.

3 900,00

5.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny
ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia.

2 320,00

6.

Chorągiew Mazowiecka
Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Krótka 3a, 09-402 Płock

Bądź Gotów !

6 000,00

Razem

42 660,00

