Zarządzenie Nr 414/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku
w sprawie ogłoszenia wyników II konkursu ofert na powierzenie realizacji
zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol,
narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1492
z póżn. zm.)1 zarządza się, co następuje:

§1
1. Dokonuje

się wyboru i ogłoszenia wyników II konkursu ofert ogłoszonego
Zarządzeniem nr 279/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lutego 2019 roku na
powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki
i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
(alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019 wraz z udzieleniem
dofinansowania na ich realizację.
2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym
wraz z przyznanym dofinansowaniem stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Środki na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Miasta
Płocka na 2019 rok: wydatki bieżące w dziale 851, rozdział 85153 i 85154 paragraf 2360.
§3
Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia 28 marca 2019r. do dnia
zawarcia umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko. Termin realizacji zadania
publicznego zostanie określony w umowie.
§4

1. W przypadku przyznania środków finansowych w niższej kwocie niż wnioskowana
w ofercie, Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty
ogłoszenia wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do
podpisania umowy, w tym:
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Zmiany: Dz.U. z 2019r. Poz.447

1.1. oświadczenie wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub
innego rejestru lub ewidencji, w przypadku zmiany danych organizacji zawartych
w ofercie,
1.2. aktualizację oferty w przypadku uzyskania dofinansowania w kwocie niższej niż
wnioskowana, która nie może:
a) powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego
dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę,
b) powodować zmiany terminu, chyba, że za jej wprowadzeniem przemawiają
uzasadnione okoliczności,
c) powodować zmiany przeznaczenia środków finansowych ogłoszonych
w rozstrzygnięciu konkursu ofert,
d) dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując
procentowe zmniejszenie finansowego i osobowego wkładu własnego oferenta
poniżej określonego w ofercie.
2. Powyższa aktualizacja, która stanowić będzie załącznik do umowy powinna być:
sporządzona na druku zgodnym z procedurą konkursową, wypełniona prawidłowo
i zaktualizowana stosownie do przyznanych środków finansowych.
3. W przypadkach uzasadnionych charakterem oraz terminem realizacji zadania, oferenci
mogą w porozumieniu z komórką organizacyjna składać ww. dokumenty w terminie
nie później niż 45 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.
§5
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.
§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 414/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019r.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z przyznanym dofinansowaniem
w II konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2019
ZADANIE 1 Realizacja działań przez środowiska abstynenckie

Lp.

1.

Oferent

Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich
„Nadzieja w Nas”
ul. Królewiecka 12 G
09-400 Płock

Tytuł zadania

Program z elementami profilaktyki uzależnień
przeznaczony dla uzależnionych od alkoholu, ich
bliskich, ofiar przemocy oraz dzieci i młodzieży
z rodzin patologicznych zagrożonych
wykluczeniem – mieszkańców miasta Płocka

Kwota dofinansowania
z budżetu
miasta Płocka w roku 2019 [zł]

35 000,00

Dział 851 Rozdział
[zł]

85154 - 35 000,00

Zadanie 2 Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w którym będą udzielane informacje/konsultacje/porady z zakresu profilaktyki
i uzależnień

Lp.

1.

Oferent
Jest Wyjście – Pomocni
Uzależnionym i ich
Rodzinom
ul. Rybaki 4/3a
09-401 Płock

Tytuł zadania

Jest wyjście – Punkt informacyjno - konsultacyjny

Kwota dofinansowania
z budżetu
miasta Płocka w roku 2019 [zł]

15 000,00

Dział 851 Rozdział
[zł]

85153 – 5 000,00
85154 – 10 000,00

