Zarządzenie Nr 3948/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 ze zm.1) oraz art. 15 ust. 2g-2h ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817 ze
zm.2) zarządza się, co następuje:
§1
Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego
zarządzeniem nr 3739/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku
na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób, w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym,
wraz z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
1.

§2
Środki na dotacje, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Miasta Płocka na rok
2018 w dziale 853, w rozdziale 85395, paragraf 2360.
§3.
Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia 22 stycznia 2018 roku 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,
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Zmiany: Dz.U. 2017.2232
Zmiany: Dz.U.2016.1948, Dz.U.2017.573, Dz.U.2017.60, Dz.u.2017.1909

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 wyników konkursu publikuje się poprzez 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 Zarzadzenia nr 3948/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Oferent

Nazwa zadania

Proponowana
kwota dotacji
(zł)

1.

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 w Płocku

Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie i Ich Rodzin

8 000,00

2.

Stowarzyszenie HospicyjnoPaliatywne „Hospicjum Płockie” pw.
św. Urszuli Ledóchowskiej

Udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w
stanach terminalnych i ich rodzinom

15 000,00

3.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
im. św. Brata Alberta

Dom Dziennego Pobytu – Ciepła Izba

10 000,00

4.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
im. św. Brata Alberta

Punkt dożywiania „Kromka Chleba”

10 000,00

5.

Caritas Diecezji Płockiej

Prowadzenie terapii i rehabilitacji dla podopiecznych
Domu Dziennego Pobytu i Terapii dla osób z chorobą
Alzheimera

12 000,00

6.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy

Partnerstwo 50+ dla działań socjalno-pomocowych na
rzecz poprawy jakości życia osób w wieku 50+,
seniorów oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym

30 000,00

7.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy

Pogodnie i godnie – w partnerstwie zadbajmy o
poprawę bytu samotnych i chorych odbiorców usług
opiekuńczych

10 000,00

8.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Autyzmem „Odzyskać Więzi” oraz
Stowarzyszenie Społeczne „Razem
dla Płocka”

ŚWIETLIK I WARSZTATOWNIA – wyrównywanie
szans młodzieży i dorastających nastolatków z
autyzmem i podobnymi zaburzeniami z Płocka oraz
wsparcie ich rodzin

15 000,00

9.

Płockie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera

Ośrodek Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera

30 000,00

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd
Główny w Warszawie

Wczasy w ogrodzie Centrum

4 000,00

L.p.

10.

Razem

144 000,00

