Sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka za 2019 rok

Płock, kwiecień 2020 r.
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Rozdział 1
Wstęp

1. Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

2.

3.
4.

5.
-

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)1 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,
nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z
realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Niniejsze sprawozdanie dotyczy rocznego programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku działającymi na terenie
Miasta Płocka na 2019 rok przyjętego uchwałą nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września
2018 r. i zmienionego uchwałą nr 115/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r.
Rada Miasta Płocka przyjęła uchwałą nr 322/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. wieloletni program
rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020. Powyższy
program został zmieniony uchwałą nr 116/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r.
Zgodnie z treścią ww. uchwał na realizację programu współpracy (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.) zaplanowano środki w wysokości co najmniej 12.500.000,00 zł. Podmiotami
realizującymi program współpracy były w szczególności: Rada Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka,
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka,
miejskie jednostki organizacyjne, Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, komisje dialogu
obywatelskiego, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku.
Stan liczbowy organizacji pozarządowych zapisanych w bazie Referatu Komunikacji Społecznej i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
UMP przedstawiał się następująco:
na dzień 31 grudnia 2018 r. – 358 organizacji pozarządowych,
na dzień 31 grudnia 2019 r. – 347 organizacji pozarządowych.
Rozdział 2
Cele i zasady programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Cele programu współpracy
Celem głównym programu współpracy jest budowanie partnerstwa między Miastem i organizacjami
pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb. Cel główny
podzielony został na trzy cele strategiczne, w ramach których wyodrębniono cele szczegółowe:
a) cel strategiczny 1: partnerska współpraca pomiędzy Miastem i organizacjami pozarządowymi
w zakresie tworzenia polityk publicznych:
- cel szczegółowy 1.1: wzmocnienie mechanizmów współtworzenia przez organizacje pozarządowe
strategii i programów realizujących polityki publiczne,
- cel szczegółowy 1.2: wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych,
- cel szczegółowy 1.3: zwiększenie efektywności oceny programów strategicznych,
b) cel strategiczny 2: podniesienie efektywności współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w
zakresie realizacji zadań publicznych:
- cel szczegółowy 2.1: poprawa standardów zadań i usług publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe,
- cel szczegółowy 2.2: wzmocnienie współpracy partnerskiej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
- cel szczegółowy 2.3: zwiększenie efektywności współpracy finansowej Miasta z organizacjami
pozarządowymi,
c) cel strategiczny 3: kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do
społecznej aktywności:
- cel szczegółowy 3.1: wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,
- cel szczegółowy 3.2: zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego,
1

dalej ustawa o pożytku
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- cel szczegółowy 3.3: aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności Miasta,
- cel szczegółowy 3.4: wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych.
2. Zasady programu współpracy
Zgodnie z treścią art. 5. ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pożytku organy administracji publicznej prowadzą
działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ww. ustawy, we współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzącymi, odpowiednio do
terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w
zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta odbywa się na zasadach: suwerenności
stron, partnerstwa, pomocniczości, jawności, efektywności i uczciwej konkurencji.
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne realizacja rocznego programu współpracy na rok 2019
odbywała się na następujących zasadach:
- suwerenność stron – Miasto oraz organizacje pozarządowe zachowywały niezależność we wzajemnych
relacjach, samorząd płocki szanował niezależność organizacji pozarządowych zarówno w zakresie
realizacji celów statutowych, jak i decyzji programowych oraz finansowych,
- partnerstwo - Miasto i organizacje pozarządowe współdziałały na rzecz celów, które są ważne dla
rozwoju lokalnej społeczności; współpraca opierała się na dobrowolności, równorzędności partnerów i
wspólnie ustalonych regułach działania, w tym na dzieleniu się zasobami, odpowiedzialnością, kosztami
oraz korzyściami,
- pomocniczość – lokalne problemy były rozwiązywane na tym szczeblu, na którym powstały; Miasto
przekazywało zadania publiczne do realizacji przez organizacje pozarządowe w zakresie, w jakim były
one w stanie je realizować; ponadto samorząd wspierał inicjatywy obywatelskie,
- jawność – wszystkie działania realizowane w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
charakteryzowały się pełną jawnością i prawdziwą informacją przekazywaną w zakresie i formach
dostosowanych do określonego zakresu współpracy,
- efektywność – Miasto, jak i organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne w oparciu o reguły
gospodarności i w poszanowaniu publicznych zasobów,
- uczciwa konkurencja – wszystkie zainteresowane podmioty miały możliwość realizacji zadań
publicznych na określonych i upowszechnionych zasadach; współpraca odbywała się bez konfliktu
interesu, a samorząd płocki i organizacje pozarządowe tworzyły wspólną przestrzeń do uzgadniania i
realizacji współpracy.
Rozdział 3
Zakres przedmiotowy współpracy
Przedmiotem współpracy Gminy Miasto Płock i organizacji pozarządowych w 2019 roku było wspólne
wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku, w celu rozwoju
społeczności Miasta Płocka oraz zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców.
Standardem była współpraca w wielu dziedzinach należących jednocześnie do zadań własnych
samorządu, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 506 ze zm.), jak i do sfer pożytku publicznego określonych w § 14 załącznika nr 1 do uchwały
nr 843/LI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 115/VI/2019 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r.
Rozdział 4
Priorytetowe zadanie publiczne
W programie współpracy na 2019 rok określono priorytetowe zadania publiczne w następujących sferach
pożytku publicznego realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób, w tym:
a) działania socjalno-pomocowe,
b) organizowanie ośrodków wsparcia,
c) udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach terminalnych i ich rodzinom,
d) współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury usług socjalnych,
e) prowadzenie działalności charytatywnej,
f) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
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z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
g) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym organizacja i prowadzenie placówek wsparcia
dziennego,
2. Działalność charytatywna.
3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym:
a) tworzenie podmiotów ekonomii społecznej,
b) tworzenie sieci współpracy międzysektorowej,
c) organizowanie specjalistycznego doradztwa,
d) organizowanie systemu szkoleń zawodowych,
e) zatrudnienie wspomagane,
f) finansowanie Centrum Integracji Społecznej,
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) działania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, min. zatrudnienie
wspomagane, staże, itp.,
b) rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
c) organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,
d) działania zapobiegające dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
e) wczesne wspomaganie dzieci i ich rodzin,
5. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), w tym:
a) edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i poradnictwo, w tym w zakresie zdrowia psychicznego i
geriatrii oraz rehabilitacja lecznicza,
b) propagowania idei honorowego krwiodawstwa,
c) upowszechniania wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
a) organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, w tym realizacja działań w formie pracy
podwórkowej,
b) organizowanie poradnictwa i pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym, nadużywającym
substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), ofiarom
przemocy w rodzinie oraz ich rodzinom,
c) działania na rzecz profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie,
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym:
a) prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego,
b) organizowanie pomocy materialnej i niematerialnej,
c) doskonalenie systemu wsparcia,
d) działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
e) prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
f) aktywizacja społeczna,
8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10.Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
a) działania na rzecz dzieci w środowisku,
b) promocja edukacji,
c) promocja nauki,
d) realizacja pozaszkolnych form edukacyjnych,
11.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
12.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
a) upowszechnianie kultury wśród różnych środowisk i grup wiekowych,
b) kultywowanie tradycji lokalnych i regionalnych,
c) dbałość o kulturę języka polskiego oraz jego ochronę,
d) aktywne uczestnictwo w kulturze,
e) integracja środowisk artystycznych,
f) pobudzanie i wspieranie postaw obywatelskich i patriotycznych,
13.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
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14.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
a) organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym
uwzględnieniem rozgrywek ligowych,
b) organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym,
c) szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych,
d) kompleksowa organizacja udziału reprezentantów płockich szkół w Mazowieckich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej,
e) organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Płocka,
f) propagowanie aktywnych form kultury fizycznej,
15.Turystyka i krajoznawstwo, w tym:
a) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Płocku,
b) wspieranie działalności wydawniczej dotyczącej turystyki i krajoznawstwa związanych z Płockiem,
c) tworzenie nowych i rozwój istniejących produktów turystycznych Płocka,
d) wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa prowadzi lub łączy się z
trasami prowadzącymi przez Płock,
16.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
a) ochrona zwierząt,
b) edukacja ekologiczna,
17.Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
18.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji.
19.Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
20.Ratownictwo i ochrona ludności.
21.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
22.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
23.Promocja i organizacja wolontariatu.
24.Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
25.Rewitalizacja.
26.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w
zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy.
27.Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, w tym
prowadzenie punktów nieodpłatnych porad prawnych.
Rozdział 5
Formy współpracy
Miasto realizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w różnorodnych formach mających wymiar
finansowy i pozafinansowy. Formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi wynikają z art. 5 ust.
2 ustawy o pożytku oraz zostały zawarte w treści części IV załącznika do uchwały nr 322/XVIII/2016 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. (zmienionej uchwałą nr 116/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28
marca 2019 r.) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.
W roku 2019 współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi prowadzona była na trzech
płaszczyznach: tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań publicznych i tworzenia warunków do
społecznej aktywności. Przedmiotowa współpraca przyjmowała m. in. następujące formy:
a) w zakresie tworzenia polityk publicznych:
- zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w diagnozowaniu lokalnych problemów,
- zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu dokumentów strategicznych,
- wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działania,
- wdrażanie systemu konsultacji społecznych,
- konsultowanie zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert,
- zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów,
b) w zakresie realizacji polityk publicznych:
- wdrażanie standardów realizacji usług publicznych,
- promowanie działań organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim i w kraju,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących przygotowania i prowadzenia
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c)
-

oceny rewitalizacji,
realizacja wspólnych projektów,
realizacja wspólnych działań na rzecz promocji miasta,
promocja działań organizacji pozarządowych,
zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych na temat możliwości współpracy finansowej,
modyfikacja procedur współpracy finansowej,
zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów
ofert w zakresie sfer pożytku publicznego określonych w § 14 programu współpracy,
zlecania realizacji zadań publicznych w innych trybach określonych w ustawie,
wdrażanie innych form współpracy finansowej,
poprawa umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków
pozyskiwanych z Urzędu,
w zakresie tworzenia warunków do społecznej aktywności:
realizacja systemu wsparcia organizacji pozarządowych,
wsparcie instytucjonalne w zakresie dostępu do zasobów gminy,
wsparcie informacyjno-promocyjne,
wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych,
promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w Płocku,
współpraca z innymi partnerami społecznymi i instytucjonalnymi oraz przedsiębiorcami,
organizowanie wspólnych spotkań, wydarzeń, imprez,
promocja działań organizacji pozarządowych.
Rozdział 6
Charakterystyka współpracy realizowanej w ramach celów strategicznych

1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach celu strategicznego 1
(partnerska współpraca pomiędzy Miastem i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk
publicznych):
a) zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w diagnozowaniu lokalnych problemów (w
ramach prac podmiotów wymienionych w tabeli dodanej do punktu 1c rozdziału 6 sprawozdania)
obejmujących następująca tematykę:
- współpraca organów administracji publicznej z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku,
- analiza projektów gminnych dokumentów strategicznych oraz projektów uchwał i aktów prawa
miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ww. ustawy,
- zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji w otwartych konkursach ofert
oraz w trybach pozakonkursowych,
- integracja płockiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu
społeczności lokalnej Płocka analizowane na posiedzeniach Płockiej Rady Seniorów,
- regionalna polityka rynku pracy,
- lokalna działalność organizacji katolickich i wyznaniowych,
- gminny program rewitalizacji, ochrona lokalnych zabytków, płocki park kulturowy,
- problematyka związana z zasadą równego traktowania, wzajemnego szacunku stron i poszanowania
różnorodności,
- analiza standardów realizacji zadań publicznych zlecanych w otwartych konkursach ofert w ramach
priorytetowych zadań publicznych tj. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
- ochrona zwierząt na terenie gminy, ochrona miejsca bytowania kotów wolno żyjących, problem
bezdomności zwierząt,
- priorytetowe zadania publiczne podejmowane w sferach pożytku publicznego tj. wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyka i krajoznawstwo,
- priorytetowe zadania publiczne podejmowane w sferach pożytku publicznego tj. przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom oraz pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- priorytetowe zadania publiczne podejmowane w sferach pożytku publicznego tj. kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
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- analiza projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b)

-

-

zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w tworzeniu dokumentów strategicznych
(wymienionych w części E.2 załącznika do uchwały nr 810/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia
28.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030
roku) – dokumenty strategiczne opiniowane przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego:
Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata 2019 – 2020
przyjęty uchwałą nr 144/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku,
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Płocka na lata 2019 – 2021 przyjęty
uchwałą nr 157/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r.,
Płocki Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29
listopada 2016 roku i zmieniony uchwałą nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia
2017 roku oraz uchwałą nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
Program współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi
na terenie Miasta Płocka na 2020 rok przyjęty uchwałą nr 217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24
października 2019 r.,
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok przyjęty
uchwałą nr 285/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r.,
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Płock w
roku 2019 przyjęty uchwałą nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. i zmieniony
uchwałą nr 184/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r.,

c) wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działania:
- zagadnienia i tematyka przekazywanych informacji:
· projektowane dokumenty i kierunki działań jednostki samorządu terytorialnego,
· obszary priorytetowe wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku,
· otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze
środków budżetowych Miasta Płocka,
· otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze
środków pochodzących z innych źródeł (na przykład dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy
celowych, dotacje z funduszy strukturalnych),
· zlecanie zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku (tzw. małe granty),
· możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową organizacji
pozarządowych,
- w ramach wzajemnego informowania się o planach, zamierzeniach i kierunkach działania szczególne
znaczenie miała współpraca w następujących podmiotach:
1 Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego
Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana uchwałą nr 182/XIII/2011 Rady
Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 r. (zmienioną uchwałą: nr 261/XIV/2015 z dnia 29 grudnia 2015
r., nr 857/LIII/2018 dnia 25 października 2018 r., nr 114/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r.) w sprawie
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego.
Na mocy zarządzenia nr 87/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie
powołania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zmienionego zarządzeniem nr 360/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku) w skład rady wchodzą:
 Pani Daria Domosławska (Rada Miasta Płocka),
 Pan Tomasz Kominek (Rada Miasta Płocka),
 Pan Adam Modliborski (Rada Miasta Płocka),
 Pani Iwona Krajewska (Zespół Tematyczny ds. turystyki),
 Pani Agnieszka Łapacz (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień),
 Pan Mariusz Pogonowski (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. kultury),
 Pani Małgorzata Przemyłska (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. pomocy społecznej),
 Pan Witold Wybult (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. organizacji katolickich i
wyznaniowych),
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 Pani Marzena Kapuścińska (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych),
 Pani Bożena Musiał (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. edukacji),
 Pan Ryszard Olczuk (Płocka Rada Sportu),
 Pani Marta Krasuska (Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt)
 Pani Agnieszka Busz (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP),
 Pani Małgorzata Białecka (Wydział Edukacji UMP),
 Pani Edyta Mierzejewska (Wydział Promocji i Sportu UMP).
W 2019 r. rada odbyła 8 posiedzeń, podczas których omawiano m. in. następujące tematy:
 regulamin działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 działalność Płockiej Rady Seniorów,
 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku,
 sprawozdania: z wykorzystania środków na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz z
realizacji niektórych dokumentów strategicznych obowiązujących na terenie Gminy Płock,
 analiza dokumentu pod nazwą „Raport o stanie Gminy”
 XII edycja konkursu "Godni Naśladowania”,
 kampania "1% dla Płocka",
 sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Płock z Organizacjami
Pozarządowymi za 2018 rok,
 prace komisji konkursowych oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert oraz
wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu ww. komisji,
 piknik integracyjny pod nazwą Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych.
Zgodnie z treścią § 7 ust. 1-2 ww. uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Rada opiniowała projekty
następujących dokumentów:
 uchwała nr 68/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół
prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,
 uchwała nr 61/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nadania
Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki imienia Franciszki i Stefana Themersonów,
 uchwała nr 109/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy
Płock w roku 2019” zmieniona uchwałą nr 184/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia
2019 r.,
 uchwała nr 110/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku,
 uchwała nr 89/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu
Płockiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów,
 uchwała nr 129/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu
kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy – Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego,
 uchwała nr 100/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019,
 uchwała nr 107/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i
edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 projekt uchwały z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Płocka,
 uchwała nr 144/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata 2019 –
2020,
 uchwała nr 156/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
 uchwała nr 157/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Płocka na lata 2019 – 2021,
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 uchwała nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia
gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji,
 uchwała nr 196/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
 uchwała nr 197/XII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 100/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019,
 uchwała nr 215/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
 uchwała nr 217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
działającymi na terenie Miasta Płocka na 2020 rok,
 uchwała nr 224/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 100/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019,
 uchwała nr 285/XV/2019 Rady z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,
 uchwała nr 277/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2 Płocka Rada Seniorów
Płocka Rada Seniorów została powołana uchwałą nr 375/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30
sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Płockiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu (zmienioną
uchwałą nr 88/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r.).
Na mocy zarządzenia nr 2643/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie
powołania członków Płockiej Rady Seniorów (zmienionego zarządzeniem nr 315/2019 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2019 roku) rozpoczęła się II kadencja Płockiej Rady Seniorów, w skład
której wchodzą:
 Pani Elżbieta Chaleńska-Rurka (Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny
Czaplickiej),
 Pan Mirosław Chyba (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku),
 Pani Zofia Cierpikowska-Maj (Związek Inwalidów Wojennych RP Koło w Płocku),
 Pani Krystyna Iller (Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera),
 Pani Maria Jasińska (Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku),
 Pani Jadwiga Korneszczuk (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy
w Płocku),
 Pani Agnieszka Magierska (Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja w Płocku),
 Pan Andrzej Markowski (Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku),
 Pani Alicja Pietrzak (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w
Płocku),
 Pani Monika Maron (Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP),
 Pani Danuta Ryba (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej),
 Pani Jadwiga Wojnarowska-Nadrowska (Referat Kultury UMP),
 Pani Barbara Żółtowska (Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku).
W 2019 roku Płocka Rada Seniorów odbyła 10 posiedzeń, na których podejmowano m. in. następujące
tematy:
 aktywizacja środowiska płockich seniorów i diagnozowanie potrzeb płockich seniorów,
 określanie kierunków działań rady w tym sprawy związane z organizacją specjalistycznej opieki
medycznej i profilaktyki zdrowotnej z dziedziny geriatrii,
 analiza sytuacji seniorów w przestrzeni regionalnej oraz ocena realizacji projektu „Samotność
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Seniora”,
 podniesienie poziomu aktywności fizycznej płockich seniorów,
 opieka medyczna kierowana do płockich seniorów oraz możliwość poprawy sytuacji pacjentów w
wieku emerytalnych,
 konieczność zwiększenia ilości połączeń autobusowych w Płocku oraz umieszczenia wiat
przystankowych przy ulicy Banacha oraz przy placu gen. J. Dąbrowskiego w Płocku,
 sytuacja osób niepełnosprawnych będących w wieku emerytalnym z uwzględnieniem problemu
miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W 2019 r. Płocka Rada Seniorów w ramach ww. tematyki prowadziła współpracę z:
 Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku (w ramach
funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora),
 Płockim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (w ramach funkcjonowania
Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera),
 Przewodniczącym Rady Miasta Płocka,
 Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Płocku,
 Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej,
 Wydziałem Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego UMP,
 Referatem Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw
Społecznych UMP,
 Komendą Miejską Policji w Płocku,
 Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku.
W 2019 r. Płocka Rada Seniorów była zaangażowana (m. in. poprzez udział, inicjowanie i
współorganizację) w następujące wydarzenia:
 koncert Szymona Wydry & Carpe Diem z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Państwowej Szkoły
Muzycznej w Płocku,
 spotkanie pod hasłem „Pomoc społeczna skierowana do seniorów” w Centrum Aktywności Seniora
w Płocku,
 spotkanie pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” w ramach obchodów Dnia Seniora
organizowanych we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 spotkanie pod hasłem „Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie” prowadzone przez
funkcjonariuszy policji oraz ekspertów ruchu drogowego na temat bezpieczeństwa i zagrożeń
występujących na płockich drogach organizowane w Centrum Aktywności Seniora w Płocku,
 festiwal „Mikrofon Seniora” oraz cykl imprez pod nazwą „Taneczne wtorki” na terenie „Zielonego
Ogródka” Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Płocku,
 wydarzenie pod nazwą „Olimpiada Sportowa Seniorów Na Wesoło” w Centrum Aktywności
Seniora w Płocku,
 V edycja ultramaratonu „Rykowisko 2019”,
 plener malarski w ramach wakacyjnych zajęć organizowanych na terenie Centrum Aktywności
Seniora w Płocku,
 cykl imprez organizowanych w ramach obchodów roku Stanisława Moniuszki (w tym koncerty i
widowiska plenerowe organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Płocku im. Janiny Czaplickiej oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Okręgowy w Płocku,
 piknik integracyjny płockich organizacji pozarządowych pn. „Dzień Płockich Inicjatyw
Pozarządowych”,
 konkurs „Senioriada 2019” oraz Płockie Targi Seniora w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i
Sztuki,
 V sesja plenarna inaugurującą III kadencję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie,
 imprezy kulturalne organizowane przez poszczególne sekcje Stowarzyszenia Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej,
 obchody Światowego Dnia Osób z Chorobą Alzheimera i 20-lecia Płockiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku,
 konferencja pn. „Pałac dla każdego dla małego i dużego” w Europejskim Centrum Artystycznym
im. Fryderyka Chopina w Sannikach,
 V edycja imprezy pn. „Bieg Mikołaja”,
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 spotkanie opłatkowe płockich organizacji pozarządowych w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki.
3 Komisje dialogu obywatelskiego
W oparciu o przepisy § 13 aktualnie obowiązującego programu współpracy na terenie miasta działają
komisje dialogu obywatelskiego o charakterze inicjatywno-doradczym. W 2019 r. odbywały się
spotkania następujących komisji:

ds. edukacji – 1 posiedzenie (omawiana tematyka: analiza standardów realizacji zadań
publicznych zlecanych w otwartych konkursach ofert w ramach priorytetowych zadań publicznych
tj. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie oraz działalność na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży),

ds. organizacji katolickich i wyznaniowych – 11 posiedzeń (omawiana tematyka: organizacja
wydarzeń tj. Orszak Trzech Króli, Marsz dla Życia i Rodziny oraz Dzień Papieski),

ds. ochrony zwierząt – 13 posiedzeń (omawiana tematyka: sprawy organizacyjne dot.
funkcjonowania komisji, ochrona zwierząt na terenie gminy, ochrona miejsca bytowania kotów
wolno żyjących, problem bezdomności zwierząt),

ds. infrastrukturalnych – 1 posiedzenie (omawiana tematyka: możliwości rozwoju systemu
infrastruktury gospodarczej i społecznej w gminie),

ds. pomocy społecznej – 1 posiedzenie (omawiana tematyka: konsultacje projektu programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o pożytku działającymi na terenie miasta Płocka w zakresie priorytetowych zadań
publicznych, w ramach których będą ogłaszane otwarte konkursy ofert na 2020 r.,

ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień – 2 posiedzenia (omawiana tematyka: ustalenie obszarów
priorytetowych dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe, wybór członków zespołu opracowującego projekt Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020),

ds. kultury – 2 posiedzenia (omawiana tematyka: obszary priorytetowe w otwartych konkursach
ofert, problemy lokalnie działających organizacji pozarządowych, stawki obowiązujące przy
wycenie wkładu osobowego w ofertach na realizacje zadań publicznych),

zespół tematyczny ds. turystyki – 4 posiedzenia (omawiana tematyka: priorytetowe zadania
publiczne podejmowane w ramach turystyki i krajoznawstwa),

Płocka Rada Sportu – 4 posiedzenia (omawiana tematyka: priorytetowe zadania publiczne
podejmowane w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej).
4 Płocka Rada ds. Równego Traktowania
Płocka Rada ds. Równego Traktowania powołana została na mocy zarządzenia nr 3024/2017 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania Płockiej Rady ds. Równego Traktowania na
lata 2017-2020, zmienionego zarządzeniem nr 316/2019 z dnia 15.02.2019 r. oraz zarządzeniem nr
832/2019 z dnia 9.09.2019 r. W składzie rady znajdują się następujące osoby:

Pani Iwona Szkopek (przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie),

Pani Teresa Korba (przedstawiciel Stowarzyszenia Wolne Miasto Płock),

Pani Monika Maron (Dyrektor Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP),

Pani Joanna Najsznerska-Wronowska (przedstawiciel Stowarzyszenia Wolne Miasto Płock),

Pani Christina Pushkarova (przedstawiciel mniejszości narodowych i religijnych),

Pani Monika Niedźwiecka (przedstawiciel Amnesty International),

Pani Marta Gajewska (przedstawiciel Fundacji Miasro-Państwo),

Pani Urszula Ambroziak-Bereszczyńska (przedstawiciel Fundacji Edukacji i Rozwoju
Społecznego FERS),

Pani Renata Nych (przedstawiciel Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla
Niepełnosprawnych De Facto),

Pan Paweł Piotr Biegalewski (przedstawiciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy),

Pani Renata Walczak (przedstawiciel Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku),

Pan Daniel Korzan (przedstawiciel Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku),

Pani Ewa Wiśniewska (przedstawiciel Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku),

Pan Wojciech Skorupski (przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku),
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Pani Ewa Paszko-Jabłońska (przedstawiciel płockiej kancelarii adwokackiej),
Pan Cezary Dusio (Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku),
Pan Radosław Malinowski (Dyrektor Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki),
Pani Edyta Mierzejewska (Dyrektor Wydziału Promocji i Sportu UMP).
W 2019 r. rada odbyła 3 posiedzenia. Tematyka spotkań dotyczyła m. in.: zagadnień wynikających z
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, problemów związanych z dyskryminacją w środowiskach
szkolnych, apelu o powstrzymanie nienawiści, podejmowania działań edukacyjnym w kwestiach
przeciwdziałania agresji, analizy zapisów Samorządowej Karty Praw Rodzin i projektów innych
dokumentów o istotnym znaczeniu lokalnym, przygotowania harmonogramu pracy na 2020 rok.
5 Miejska Rada Rynku Pracy
Miejska Rada Rynku Pracy powołana została zarządzeniem nr 2504/2016 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 5 października 2016 r. zmienionym zarządzeniem nr 252/2019 z 29.01.2019 r. oraz zarządzeniem
nr 387/2019 z dnia 13.03.2019 r. W składzie rady znajdują się następujące osoby:
 Pani Lucyna Białoskórska (przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej w Płocku),
 Pan Stefan Boczek (przedstawiciel NZSS „Solidarność" w Płocku),
 Pan Tomasz Duch (przedstawiciel Business Centre Club w Płocku),
 Pani Maria Jolanta Janiszewska (przedstawiciel OPZZ Województwa Mazowieckiego w Płocku),
 Pan Andrzej Mikulski (przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Płocku),
 Pan Mirosław Kłobukowski (przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Lewiatan w Płocku),
 Pan Paweł Natkowski (przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku),
 Pan Krzysztof Olczyk (przedstawiciel Izby Gospodarczej Regionu Płockiego),
 Pan Andrzej Rutkowski (przedstawiciel Forum Związków Zawodowych w Płocku),
 Pani Grażyna Cieślik (przedstawiciel organizacji pozarządowych),
 Pani Alina Lewicka (przedstawiciel organizacji pozarządowych),
 Pani Bożena Musiał (przedstawiciel organizacji pozarządowych),
 Pani Monika Maron (przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego),
 Pan Cezary Dusio (przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego),
 Pan Krzysztof Krakowski (przedstawiciel jednostki samorządu terytorialnego).
W 2019 roku rada odbyła 4 posiedzenia. Tematyka spotkań dot. działań podejmowanych na rzecz
rozwoju lokalnej polityki rynku pracy.
6 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w budynku Miejskiego Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22 w Płocku realizowała w 2019 r.
zadania wynikające z uchwały nr 40/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
7 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna została powołana zarządzeniem nr 3028/2017
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej Regulaminu. Obecnie w skład komisji wchodzą:
Pani Jolanta Przygońska, Pani Aleksandra Atłowska, Pan Cezary Głuszek, Pan Tomasz Królikowski,
Pan Gabriel Ferliński, Pan Tomasz Strzałkowski, Pan Jacek Wierzbicki.
W 2019 roku tematyka spotkań komisji dot. między innymi: analizowania zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta i opiniowania: projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych, wynikających
z obowiązku zachowania ładu przestrzennego oraz kwestii spornych w sprawach z zakresu administracji
architektoniczno-budowlanej.
8 Płocki Komitet Rewitalizacji
Płocki Komitet Rewitalizacji został powołany uchwałą nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia
26 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego
Komitetu Rewitalizacji zmienioną uchwałą nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca
2017 r. Skład komitetu został ustalony na mocy zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka: nr 2405/2016 z
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dnia 8 września 2016 r., nr 1016/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku, nr 1022/2019 z dnia 14 listopada
2019 roku, nr 1205/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku, nr 1212/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku.
Informacje o naborach uzupełniających na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji (umieszczane na
stronie http://pozarzadowe.plock.eu/) kierowane były m. in. do przedstawicieli organizacji
pozarządowych funkcjonujących w Płocku.
Obecnie w skład komitetu wchodzą:
 Pani Agnieszka Busz (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP),
 Pan Jacek Koziński (Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.),
 Pan Waldemar Ejdys (mieszkaniec osiedla Skarpa),
 Pani Bożenna Kicińska (mieszkaniec osiedla Miodowa),
 Pan Andrzej Kopyciński (mieszkaniec osiedla Radziwie),
 Pan Juliusz Roszkowski (mieszkaniec osiedla Kolegialna),
 Pan Jerzy Skarżyński (mieszkaniec osiedla Stare Miasto),
 Pani Iwona Wierzbicka (przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
 Pan Jacek Zieleniewski (przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność społeczną),
 Pan Sławomir Roszkowski (przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości,
podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji),
 Pan Piotr Żółtowski (przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości,
podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji),
 Pan Stanisław Płuciennik (mieszkaniec miasta),
 Pani Barbara Udałow (mieszkaniec miasta).
Płocki Komitet Rewitalizacji od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie
Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji. Komitet stanowi forum, na którym
przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli nieruchomości
mogą dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta w sprawach dotyczących
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zadaniem komitetu jest dostarczanie w procesie
rewitalizacji opinii i stanowisk, które pomogą miastu w prawidłowym kształtowaniu jego przebiegu.
W 2019 r. komitet odbył 3 posiedzenia oraz podejmował następujące tematy: zmiana gminnego
programu rewitalizacji, ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, płockie
zabytki, analiza zasadności utworzenia w Płocku parku kulturowego oraz prawo pierwokupu
nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
d)

wdrażanie systemu konsultacji społecznych: (dokumenty podlegające konsultacjom społecznym i
konsultacjom z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi):
- system konsultacji społecznych przeprowadzanych z organizacjami pozarządowymi realizowany jest na
podstawie przepisów prawnych wynikających z:
· art. 5 ust. 2 pkt 3-4, art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 1, art. 5a ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
pożytku,
· § 7 ust. 1-6 uchwały nr 182/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011 r. (zmienionej
uchwałą: nr 261/XIV/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., nr 857/LIII/2018 dnia 25 października 2018 r.,
nr 114/VI/2019 z dnia 28 marca 2019 r.) w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i
trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
· uchwały nr 329/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 848/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka,
· § 2 ust. 1 zarządzenia nr 3015/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie
wyznaczenia komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za koordynację konsultacji społecznych na
terenie Miasta Płock.
- przeprowadzone w 2019 r. konsultacje z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz
organizacjami pozarządowymi dotyczyły następujących projektów aktów prawnych:
1 Płocki Program Rewitalizacji
Płocki Program Rewitalizacji przyjęty uchwałą nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29
listopada 2016 roku i zmieniony uchwałą nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia
2017 roku oraz uchwałą nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku podlegał
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konsultacjom społecznym zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019
roku. Konsultacje przeprowadzone zostały m. in. w formie: zbierania uwag w postaci papierowej i
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zbierania uwag ustnych,
spotkania otwartego w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, spotkań z grupami przedstawicielskimi w tym z
radami mieszkańców osiedli miasta Płocka oraz opiniowania projektu na posiedzeniu Płockiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego.
2 Program współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi
na terenie Miasta Płocka na 2020 rok
Program współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi
na terenie Miasta Płocka na 2020 rok podlegał konsultacjom społecznym w okresie od 3 do 18 lipca
2019 r. W tym czasie za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza można było
zgłaszać propozycje zmian, zalecenia oraz uwagi do przygotowanego projektu. Po analizie zgłoszonych
uwag projekt programu współpracy zaprezentowano członkom Płockiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Na posiedzeniu rady w dniu 3 października 2019 r. podjęto uchwałę o pozytywnym
zaopiniowaniu przedmiotowego projektu. Program współpracy na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr
217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 r.
3 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata
2019-2020
Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Płocku na lata
2019-2020 przyjęty uchwałą nr 144/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku
podlegał konsultacjom społecznym zgodnie z zarządzeniem nr 342/2019 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu
Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 20192020.
- ponadto w 2019 r. na stronie internetowej http://pozarzadowe.plock.eu/ udostępniono informacje
dotyczące prowadzonych od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r. konsultacji społecznych projektu
Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr 1118/62/19
Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. oraz prowadzonych od 3 lipca 2019 r.
do 17 lipca 2019 r. konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok przyjętego uchwałą nr 187/19 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r.
e)

konsultowanie zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów
ofert:
- w dniu 24 stycznia 2019 r. Dyrektor Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych (obecnie Wydział
Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych) skierował do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Płocka oraz miejskich jednostek organizacyjnych, przy których działają komisje dialogu
obywatelskiego pismo z prośbą o przesłanie propozycji obszarów priorytetowych wraz z
przewidywanymi zadaniami, na które będą ogłoszone otwarte konkursy ofert; zgodnie z § 13 ust. 4
uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi komisje dialogu obywatelskiego jako podmioty inicjatywno-doradcze konsultowały na
spotkaniach (które zgodnie z harmonogramem prac nad projektem programu współpracy odbyły się w
terminie do 31 marca 2019 r.) zadania publiczne planowane do realizacji w ramach otwartych
konkursów ofert oraz omawiały cele, obszary priorytetowe i działania dot. współpracy Gminy Płock z
organizacjami pozarządowymi,
- zgodnie z § 12 ust. 2 uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniowała m. in.
propozycje celów, obszarów priorytetowych i zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach
otwartych konkursów ofert, które zostały zaprezentowane członkom rady na posiedzeniu w dniu 20
sierpnia 2019 r.

f)

zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów:
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- Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury i
Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP (jako komórka odpowiedzialna m. in. za koordynowanie
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi) we współpracy z innymi podmiotami
przygotowała (zgodnie z § 7 zarządzenia nr 722/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie realizacji oraz monitorowania, oceny i aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka do 2030 roku”) kartę realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka
zgodną z treścią załącznika nr 1 do ww. zarządzenia, w ramach której przedstawiono:
· informacje o głównych zadaniach i kluczowych działaniach przyczyniających się do realizacji celu
strategicznego 3.1 – Wzmacnianie aktywności społecznej Płocczan w tym: prowadzenie działań na
rzecz zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w
szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii, wsparcie i włączenie w
życie miasta osób wykluczonych społecznie i grup defaworyzowanych, tworzenie zachęt do
pozostania i osiedlania się w Płocku, w tym wprowadzenie preferencji dla mieszkańców, wspieranie
i aktywizacja płockich organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych oraz wsparcie i promocja
płockiego wolontariatu,
· informacje o wskaźnikach (podstawowych oraz uzupełniających) wyznaczonych do monitorowania
głównych zadań i kluczowych działań przyczyniających się do realizacji celu strategicznego 3.1 –
Wzmacnianie aktywności społecznej Płocczan.
2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach celu strategicznego 2
(podniesienie efektywności współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji
zadań publicznych):
a) wdrażanie standardów realizacji usług publicznych:
- w ramach realizacji celu szczegółowego 2.1 pod nazwą „Poprawa standardów zadań i usług
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe” określonego w wieloletnim programie
rozwoju współpracy na lata 2016-2020 komórki organizacyjne UMP przeprowadzające otwarte
konkursy ofert zawierały w treści zarządzeń (oraz w załącznikach do zarządzeń), podejmowanych w
sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, postanowienia zawarte
w zarządzeniu nr 2691/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
wprowadzenia standardów realizacji zadań publicznych zlecanych w otwartych konkursach ofert
zmienionym zarządzeniem nr 4727/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2018 r.;
standardy są zbiorem wzorców realizacji zadań publicznych mających na celu zapewnienie pożądanej
jakości realizowanej usługi oraz stanowiących zobowiązanie realizatora zadania wobec adresatów do
wykonania zleconego zadania na zagwarantowanym poziomie; standardy określone w formie katalogu
otwartego mają charakter modelowy oraz tworzą płaszczyznę współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi i Gminą Płock,
b) promowanie działań organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim i w kraju:
- zaproszenie lokalnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o pożytku do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V
kadencji,
- poinformowanie lokalnych organizacji pozarządowych o rozpoczęciu rekrutacji do Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego prowadzonej przez Fundację Civis Polonus w ramach
otwartego konkursu ofert organizowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
- organizacja wyjazdu członków Płockiej Rady Seniorów na V Sesję Plenarną inaugurującą III kadencję
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i odbywającą się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w
Warszawie,
c)

współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących przygotowania i
prowadzenia oceny rewitalizacji:
- na podstawie zapisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze
zm.) Płocki Program Rewitalizacji przyjęty został uchwałą nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z
dnia 29 listopada 2016 roku i zmieniony uchwałą nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31
stycznia 2017 roku oraz uchwałą nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- przed przyjęciem uchwały nr 188/XI/2019 projekt programu rewitalizacji poddano konsultacjom
społecznym zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019 roku oraz
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opiniowaniu przez członków Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- na podstawie uchwały nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmienionej
uchwałą nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. powołano Płocki Komitet
Rewitalizacyjny złożony m. in. z przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność społeczną i
pełniący funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie Miasta Płocka w sprawach dotyczących
rewitalizacji,
- w 2019 roku lokalne organizacje pozarządowe brały udział w naborach na członków Płockiego
Komitetu Rewitalizacji, którego obecny skład został określony zarządzeniem nr 1212/2020 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2405/2016 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 8 września 2016 r. powołującego Płocki Komitet Rewitalizacji,
d) realizacja wspólnych projektów:
- partnerska realizacja zadań publicznych (szczegółowe dane wykazano w punktach 2i-2j rozdziału 6
sprawozdania) finansowanych ze środków budżetowych dokonywana była na podstawie 239 umów
(zawartych między Gminą Miasto Płock a organizacjami pozarządowymi) odpowiednio o wsparcie
realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego,
- zgodnie z treścią zarządzenia nr 3835/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 2017 roku
realizacja zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach
2018-2020 w zakresie doskonalenia systemu wsparcia, polegająca na prowadzeniu Centrum
Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ulicy Otolińskiej 6 została powierzona Polskiemu
Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie Zarząd Okręgowy z
siedzibą w Płocku; zadanie realizowane było w 2019 r. na podstawie umowy zawartej 2 stycznia 2018 r.
- zgodnie z treścią zarządzenia nr 3863/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2017 roku
Gmina Miasto Płock oraz wyłoniona w trybie zaproszenia do składania pisemnych ofert organizacja
pozarządowa – Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera realizowały wspólnie
zadanie polegające na prowadzeniu usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera w latach
2018-2019 w lokalu usytuowanym w budynku Centrum Aktywności Seniora w Płocku przy ulicy
Otolińskiej 6 na podstawie zawartej między stronami umowy,
- program pod nazwą Miejsca Przyjazne Seniorom to wspólny projekt Gminy Miasto Płock oraz
Płockiej Rady Seniorów, realizowany na mocy uchwały nr 1/2012 Płockiej Rady Seniorów z dnia 6
listopada 2012 roku i mający na celu poprawę sytuacji społecznej osób starszych, budowanie
pozytywnego wizerunku seniora oraz promowanie miejsc i instytucji przyjaznych seniorom, które
odpowiadają na potrzeby starszych mieszkańców miasta poprzez dostosowanie swojej architektury oraz
oferowanie produktów, usług i zniżek kierowanych specjalnie do tej grupy społecznej; zgodnie z
regulaminem programu wybrane przez specjalnie powołaną komisję miejsca otrzymują certyfikat i są
oznaczane znakiem graficznym informującym o otrzymanym w ramach akcji wyróżnieniu (lista
podmiotów wyszczególniona została w punkcie 3f rozdziału 6 sprawozdania),
- program pod nazwą Płocka Karta Seniora to wspólny projekt Gminy Miasto Płock oraz Płockiej Rady
Seniorów, realizowany od 2014 roku na mocy uchwały nr 604/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia
28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Płocka Programu „Karta Seniora” i
aktualnie obowiązującego zarządzenia nr 3911/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 stycznia 2018
roku w sprawie regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora” (zmienionego
zarządzeniem nr 4266/2018 z 4.06.2018 r., nr 4659/2018 z 23.10.2018 r., nr 411/2019 z 25.03.2019 r.),
adresowany do osób powyżej 65 roku życia, które faktycznie zamieszkują na terenie miasta Płocka i
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; w 2019 r. wydano 414 kart, natomiast ogólna liczba
kart wydana do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosła 2429; zgodnie z obowiązującym regulaminem do
programu mogą przystępować przedsiębiorcy i instytucje po złożeniu odpowiedniego wniosku,
przedstawieniu ofert skierowanych do seniorów i podpisaniu umowy (lista podmiotów wyszczególniona
została w punkcie 3f rozdziału 6 sprawozdania); aktualna lista partnerów honorujących Płocką Kartę
Seniora znajduje się w katalogu zamieszczonym na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka oraz
udostępniana jest w wersji papierowej osobom odbierającym kartę w siedzibie Referatu Komunikacji
Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
- w dniu 5 października 2019 r. w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów w
Płocku przy ulicy Jakubowskiego 10 odbyły się (w ramach współpracy Gminy Miasto Płock z Płocką
Radą Seniora) Płockie Targi Rodziny pod nazwą „Senior 2019” – impreza o charakterze edukacyjnym,
kulturalnym i rozrywkowym, adresowana do mieszkańców miasta w każdym wieku i zakończona
koncertem Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana „Śpiewające fortepiany”,
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- konkurs pod nazwą „Senioriada 2019” przeprowadzony podczas ww. Płockich Targów Rodziny to
wspólny projekt Gminy Miasto Płock oraz Płockiej Rady Seniorów ogłoszony zarządzeniem nr
750/2019 Prezydenta Miasta Płocka z 26 lipca 2019 r., w ramach którego zespoły, chóry i kabarety
(prowadzone przez działające na terenie miasta Płocka: organizacje pozarządowe, kluby seniora przy
spółdzielniach mieszkaniowych oraz instytucje publiczne) mogły rywalizować w trzech kategoriach:
· zespoły wokalne, instrumentalne, wokalno-instrumentalne, chóry,
· zespoły taneczne,
· kabarety,
- w ramach współpracy Gminy Płock oraz Płockiej Rady Seniorów, w dniu 8 marca 2019 r. w sali
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, zorganizowano na rzecz mieszkańców miasta
koncert z okazji Dnia Kobiet – recital akustyczny w wykonaniu Szymona Wydra & Carpe Diem,
e) realizacja wspólnych działań na rzecz promocji miasta:
- na podstawie treści umów dot. realizacji zadań publicznych w 2019 r. organizacje pozarządowe –
zleceniobiorcy zobowiązali się m. in. do promowania miasta poprzez informowanie, iż realizowane
zadania publiczne są współfinansowane lub finansowane ze środków otrzymanych z budżetu miasta
(informacja pojawia się m. in. w publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, w szczególności w
materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych),
- organizacje pozarządowe w ramach realizacji działań na rzecz promocji miasta mogą występować o
nadanie organizowanemu przedsięwzięciu honorowego patronatu Prezydenta Miasta Płocka; w 2019 r. o
nadanie ww. wyróżnienia wystąpiły m. in. następujące podmioty:
L. p. Nazwa organizatora

Nazwa wydarzenia

1

Chorągiew Mazowiecka ZHP

XLII Ogólnopolski harcerski Rajd „Wisła 2019”

2

Fundacja „Szybciej, Wyżej, Dalej”

Nocny Marszobieg na 100-lecie Policji w Płocku

3

Fundacja Edu-Inicjatywa

Niezwykły uczeń – konkurs

4

Fundacja Patria Nostra

V Edycja Konkursu Historycznego Patria Nostra

5

Fundacja Music Art

Koncert „Ucisz serce”

6

Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Feniks Dzień Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej

7

Fundacja Portal FM Pomagamy Dzieciom

Konkurs pn. „Mazowsze Czysta Kraina”

8

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”

Vistuliada 2019

9

Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności
„Per Aspera Ad Astra”

Paka dla Rodaka
Konferencja „Płock – przedsiębiorczość a rynek pracy”
I Płocki Konkurs Akordeonowy „Fermata”

10

Fundacja Societas et Ius

Konferencja „Społeczeństwo otwarte i jego granice”

11

Fundacja Wychowanie przez Sport

SportGeneracja

12

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Płockie Forum Biznesu

13

Klub Karate Tradycyjnego Płock

Traditional Karate Games 2020
II Gwiazdkowy Turniej w Karate Tradycyjnym
Otwarta Wojewódzka Liga Karate Tradycyjnego

14

Klub Rodziców Razem dla Autyzmu

IV Bieg Charytatywny „Razem dla Autyzmu”

15

Klub Sportowy Puncher

Turniej w kickboxingu

16

Kościół Starokatolicki Mariawitów

Koncert Pieśni Pasyjnych

17

Klub Turystyki Motorowej „Motomedyk”

XIV Ogólnopolski Rajd do Miejsc Pamięci Narodowej
Turystów Motorowych

18

18

Klub Żołnierzy Rezerwy „Wiarus LOK”

Piknik Strzelecki z okazji Dnia Wojska Polskiego

19

Liga Ochrony Przyrody

Finał XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

20

Ludowy Klub Sportowy „Puncher” Płock

Mistrzostwa
Polski
Juniorów
i
Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski w taekwondo olimpijskim WT

21

OZ PTTK przy PKN Orlen S.A. w Płocku

Zlot Turystów Województwa Mazowieckiego

22

Od. Żeglarsko-Motorowodny PTTK Morka Puchar Polski Jachtów Kabinowych

23

Okręgowy Związek Brydża Sportowego

24

Ogólnopolskie Towarzystwo
Zwierząt Animals

25

Parafia Rzymskokatolicka
Apostoła

26

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża Chóralny Festiwal Pieśni Wielkopostnej
w Płocku

27

Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit Płock Biega No Age Limit

Turniej Brydża Sportowego

Ochrony Akcja społeczno-edukacyjna
traktowania zwierząt

św.

dot.

humanitarnego

Jakuba XX Spotkanie Integracyjne pn. „Zabawy i zawody
sportowe – Wspólnie możemy więcej”

VI Bieg Mikołaja
28

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Odkryj z nami Płock

29

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Płock na szóstkę

30

Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Chorobą Alzheimera

20-lecie działalności Stowarzyszenia Alzheimer

31

Płockie Towarzystwo Wioślarskie

XI Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim
XXXVI Memoriał Juliusza Kawieckiego

32

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Okręgowy w Płocku

Festiwal
Amatorskich
„Mikrofon Seniora”

Zespołów

Artystycznych

33

Polski Związek Inżynierów i Techników Dzień Budowlanych
Budownictwa w Płocku

34

PZW Koło nr 115 Miejskie w Płocku

Zawody wędkarskie

35

Polskie Stow. Paliw Alternatywnych

Kongres Nowej Mobilności 2019

36

Polskie Tow. Nauk Politycznych Od. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
Płocki

37

Rejonowe Płockie WOPR

Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych

38

Stowarzyszenie Afryka Nowaka

Rowerowy Maraton Wisła 1200

39

Stowarzyszenie
Akademia
Tradycyjnego Płock

40

Stowarzyszenie Akceptacja dla Autyzmu

41

Stowarzyszenie Biegów Przeszkodowych II Mistrzostwa Polski Biegów Przeszkodowych OCR
OCR POLSKA
POLSKA

42

Stowarzyszenie Eco Active

Bieg „Ultra Pazur”

43

Stowarzyszenie Ego Sum Via

VIII Zakończenie Sezonu Motocyklowego 2019

Karate II Turniej Noworoczny w Karate Tradycyjnym oraz
Turniej Pierwszego Kroku dla początkujących
Bieg dla autyzmu

Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2019
IX Spotkanie MotocykLOVE 2020 w Płocku
Stoisko promujące Płock na Warsaw Motorocycle Show
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44

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Ogólnopolski Plener plastyczny „Letnie Impresje nad
Policyjnych, Koło Miejskie nr 12
Wisłą”

45

Stow. Inicjatyw Edukacyjnych DELTA

46

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników II Mazowieckie Dni Techniki
Mechaników Polskich Oddział Warszawski

47

Stowarzyszenie na rzecz małżeństwa
i rodziny „Nie ma lekko”

48

Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem 15-lecie Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem
„Odzyskać Więzi”
„Odzyskać Więzi”

49

Stowarzyszenie Przyjaciół Katedralnego XVII Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej
Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

50

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli
Piknik Rodzinny
i Przyjaciół SP nr 12 w Płocku pod nazwą
„Szkoła pod Brzozami”

51

Stowarzyszenie
Diecezji Płockiej

Rodzin

Mazowiecki Uniwersytet Dziecięcy

Tydzień Małżeństwa

Katolickich XXX-lecie
rejestracji
Stowarzyszenia
Katolickich Diecezji Płockiej

Rodzin

IX Orszak Trzech Króli w Płocku
52

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych
i Adopcyjnych „Otwarte Serca”

Forum Płockiego Rodzicielstwa Zastępczego

53

Stowarzyszenie TRAKT

Festiwal Zorzy Polarnej. TRAKT Północy

54

Stowarzyszenie Wolne Miasto

Upamiętnienie Tadeusza Mazowieckiego

55

Towarzystwo Techniczne w Płocku

Konferencja dot. drogownictwa regionu płockiego

56

WOŚP Darmstadt-Frankfurt

28 finał WOŚP we Frankfurcie

57

Warszawska Izba Gospodarcza

III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wsch.
I edycja targów eksportu „Export Expo”

f) promocja działań organizacji pozarządowych:
- zagadnienia związane z promowaniem działań organizacji pozarządowych zostały szczegółowo
omówione w punkcie 3h rozdziału 6 opracowania (obejmującego dane sprawozdawcze z współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi realizowanej w ramach trzeciego celu strategicznego),
g) zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych na temat możliwości współpracy finansowej:
- zaproszenie na spotkanie informacyjne (organizowane w siedzibie Miejskiego Centrum Rozwiązywania
Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22 w Płocku w dniu 9.01.2019 r.) dot. przydzielania
dotacji na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych oraz realizację ich celów statutowych w
ramach Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2019 oraz Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030,
- udostępnienie informacji dot. bezpłatnego szkolenia dla organizacji pozarządowych, w tym izb
gospodarczych, organizowanego przez Fundację Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem
Prywatnym oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 25-27.02.2019 r.
w Płocku (szkolenie na temat przepisów z zakresu: prawa gospodarczego, ekonomii z elementami
polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa i analizy finansowej),
- zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. programu „Europa dla obywateli” organizowanego w
Płocku w dniu 11.04.2019 r., którego celem było przybliżenie przedstawicielom organizacji
pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom
i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania
się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli” na lata 2019 i 2020,
- monitoring prowadzenia m. in. wykładów i warsztatów w ramach wywiązywania się z obowiązku
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realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) na podstawie zarządzenia nr 86/2018 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa w 2019 roku, przez organizacje pozarządowe tj.: Fundacja Ekonomii Społecznej
"Przystań", Centrum Psychologiczno-Pastoralne "METANOIA", Stowarzyszenie Centrum Innowacji
Społeczeństwa Informacyjnego,
h) modyfikacja procedur współpracy finansowej:
- zmiana procedury dot. współpracy finansowej wprowadzona zarządzeniem nr 476/2019 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniem nr 1036/2016 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania
otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z
budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania
przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji
wynikająca z wprowadzenia:
· rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057),
· rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji
zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055),
i)

zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych
konkursów ofert w zakresie sfer pożytku publicznego określonych w § 14 programu współpracy:
- zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywała się zgodnie z przepisami:
· ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
· rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,
· uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy-Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka,
· zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia trybu ogłaszania, przeprowadzania i
rozstrzygania otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego na realizację zadań publicznych
ze środków z budżetu Miasta Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz
rozliczania przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub
współfinansowanych z dotacji,
- zestawienie informacji na temat ogłaszanych przez komórki organizacyjne UMP otwartych konkursów
ofert, których termin realizacji zadań obejmował m. in. rok 2019 (uwaga: zestawienie obejmuje
jednoroczne oraz wieloletnie otwarte konkursy ofert ogłaszane na podstawie ustawy o pożytku):

Oferty, umowy oraz dotacje w otwartych konkursach ofert ogłaszanych
na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Liczba złożonych ofert:
255
Liczba zawartych umów:
224
Kwota zaplanowanych dotacji:
11.317.150,00 zł
Kwota przekazanych dotacji:
10.675.541,98 zł
- zestawienie pod względem formy realizacji zadań otwartych konkursów ofert (ogłaszanych od
15.11.2018 r. do 29.10.2019 r.), w których termin realizacji zadań obejmował rok 2019 oraz lata 20192021:
Formy realizacji zadań publicznych:

powierzenie wykonywania
zadań publicznych, wraz z
udzieleniem dotacji na
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wsparcie wykonywania zadań
publicznych wraz z
udzieleniem dotacji na

Liczba konkursów:
Liczba złożonych ofert:
Liczba zawartych umów:
Kwota rozliczonych dotacji za 2019 r.:
Łączna kwota rozliczonych dotacji za 2019 r.

finansowanie ich realizacji
dofinansowanie ich realizacji
5
13
20
214
18
184
1.544.835,97 zł
1.799.399,25 zł
3.344.245,22 zł

- zestawienie otwartych konkursów ofert (w których termin realizacji zadań obejmował rok 2019 oraz
lata 2019-2021) pod względem zakresów sfer pożytku publicznego określonych w § 14 programu
współpracy oraz w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku:
L. p.
1

2

Zakres sfery pożytku
publicznego
udzielanie
nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz
zwiększanie
świadomości prawnej
społeczeństwa
wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

3

działalności na rzecz
osób
niepełnosprawnych

4

turystyka
i krajoznawstwo

5

kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego

Rodzaje zadań
- prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej
- prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego jak i prowadzenie edukacji prawnej
- organizacja szkolenia sportowego oraz udział we
współzawodnictwie sportowym,
- szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób
niepełnosprawnych,
- kompleksowa organizacja udziału reprezentantów
płockich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej,
- organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych
na terenie miasta Płocka,
- propagowanie aktywnych form kultury fizycznej,
- „Zostań Mistrzem – bokserski Płock”,
- warsztaty parkour oraz breakdance
- rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób
niepełnosprawnych,
- organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,
- działania zapobiegające dyskryminacji osób
niepełnosprawnych
- organizacja rajdów, imprez, wycieczek po mieście,
spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o
Płocku,
- wspieranie działalności wydawniczej dotyczącej
turystyki i krajoznawstwa związanej z Płockiem,
- tworzenie nowych i rozwój istniejących produktów
turystycznych Płocka,
- wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków
turystycznych, których trasa prowadzi lub łączy się z
trasami prowadzącymi przez Płock
- „A jeśli jutro wybuchnie wojna…” zadanie realizowane
w związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej,
- współorganizacja Dni Historii Płocka,
- „Moniuszko 2019” zadanie związane jest z
ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki.
- „Festyn z okazji Dnia Flagi RP „ zadanie poświęcone
przypomnieniu roli i znaczenia flagi jako symbolu
państwowego,
- „Patron ulicy” zadanie cykliczne poświęcone osobom,
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Kwota
rozliczonych
dotacji
190.020,00 zł

768.145,12 zł

35.722,73 zł

107.096,75 zł

208.994,70 zł

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

nauka, edukacja,
oświata
i wychowanie
działalność na rzecz
dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek
dzieci i młodzieży
ochrona i promocja
zdrowia, w tym
działalność lecznicza
w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności
leczniczej
pomoc społeczna,
w tym pomoc
rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
wspieranie rodziny
i systemu pieczy
zastępczej, w tym
organizacja i
prowadzenie placówek
wsparcia dziennego
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym
rewitalizacja
porządek
i bezpieczeństwo
publiczne
działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

działalność na rzecz
dzieci i młodzieży, w
tym wypoczynek
dzieci i młodzieży
pomoc społeczna,
w tym pomoc

-

które pozostawiły szczególny ślad w historii i kulturze
Płocka
tworzenie systemu wspomagania dzieci
i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz
podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
kształcenie ustawiczne
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii
zimowych 2019 roku

- działania w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji
zdrowia i prowadzenie poradnictwa, w tym w zakresie
zdrowia psychicznego i geriatrii oraz działania z zakresu
rehabilitacji leczniczej,
- działania na rzecz propagowania idei honorowego
krwiodawstwa,
- działania w zakresie upowszechniania wiedzy na temat
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- działania socjalno-pomocowe,
- organizowanie ośrodków wsparcia,
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach
terminalnych i ich rodzinom,
- współpraca w zakresie rozwoju infrastruktury usług
socjalnych,
- prowadzenie działalności charytatywnej
- organizacja i prowadzenie na terenie Płocka świetlic
miejskich

80.000,00 zł

10.000,00 zł

27.000,00 zł

160.000,00 zł

561.232,80 zł

- organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych
w formie: opiekuńczej (Kluby Profilaktyki
Środowiskowej), specjalistycznej oraz pracy
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
- „ReAktywacja” – aktywizacja i integracja osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji
- zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami
w Płocku

726.383,17 zł

- prowadzenie poradnictwa prawnego
i psychologicznego,
- organizowanie pomocy materialnej
i niematerialnej,
- doskonalenie systemu wsparcia,
- działania w ramach ochrony zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej,
- prowadzenie działań edukacyjnych,
- aktywizacja społeczna
- organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci
i młodzieży w czasie ferii letnich 2019 roku

41.229,72 zł

- organizowanie ośrodków wsparcia – prowadzenie tzw.
świetlicy wytchnieniowej

67.200,00 zł
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44230,84 zł
47.980,00 zł

50.000,00 zł

17
18

rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
działalności na rzecz
osób
niepełnosprawnych
wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

- półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin gdzie
występuje problem alkoholowy lub zagrożenie
problemem alkoholowym
- organizacja szkolenia sportowego oraz udział we
współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym
uwzględnieniem rozgrywek ligowych

0
218.999,39 zł

- zestawienie otwartych konkursów (pod względem liczby i tematyki realizowanych projektów oraz
liczby beneficjentów (odbiorców zadania publicznego):
1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2019 r.
Zadanie: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej:
- liczba projektów: 2
- liczba odbiorców: około 612
- zakres projektów: prowadzenie punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2019 r.
Zadanie: organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym
- liczba projektów: 25
- liczba odbiorców: około 1113
- zakres projektów: judo, kickboxing, aikido, taekwondo, karate, pływanie, wioślarstwo, bieganie,
triathlon, tenis, badminton, skating, szachy, strzelectwo, cheerleading, piłka siatkowa
Zadanie: szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych
- liczba projektów: 2
- liczba odbiorców: 50
- zakres projektów: tenis, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa
Zadanie: organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Płocka
- liczba projektów: 43
- liczba odbiorców: ponad 9826
- zakres projektów: wioślarstwo, lekka atletyka, pływanie, bieganie, koszykówka, piłka nożna,
siatkówka, piłka ręczna, judo, tenis, karate, boks, kickboxing, badminton, teakwondo, szachy,
strzelectwo
Zadanie: propagowanie aktywnych form kultury fizycznej
- liczba projektów: 6
- liczba odbiorców: około 2160
- zakres projektów: badminton, aerobic, jazda na rolkach, jazda na rowerze, bieganie, piłka ręczna
Zadanie: „Zostań Mistrzem – bokserski Płock”
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: brak danych
- zakres projektów: boks
Zadanie: warsztaty parkour oraz breakdance
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 40
- zakres projektów: parkour, breakdance

3

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2019 r.
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Zadania: rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych, organizowanie
wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, działania zapobiegające dyskryminacji osób
niepełnosprawnych
- liczba projektów: 5
- liczba odbiorców: 1939
- zakres projektów: turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla osób niepełnosprawnych, spotkania
integracyjno-sportowe, zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wolontariat, wsparcie osób
niepełnosprawnych w zakresie komunikacji międzyludzkiej, zajęcia dla dzieci i młodzieży z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności z wykorzystaniem metody harcerskiej, wspieranie
rozwoju edukacji diabetologicznej
4

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019
r.
Zadania: organizacja rajdów, imprez, wycieczek, spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o
Płocku, wspieranie działalności wydawniczej dotyczącej turystyki i krajoznawstwa związanej z
Płockiem, tworzenie nowych i rozwój istniejących produktów turystycznych Płocka, wytyczanie,
znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych, których trasa prowadzi lub łączy się z trasami
prowadzącymi przez Płock
- liczba projektów: 14
- liczba odbiorców: około 10774
- zakres projektów: wspieranie turystyki kwalifikowanej, organizowanie spacerów, rajdów, zlotów,
konkursów, akcji harcerskich, spływów kajakowych i imprez żeglarskich, wydawanie
przewodników i książek popularyzujących wiedzę o Płocku, kontynuowanie akcji tj. „Odkryj z
nami Płock”, Rajd „Wisła”, „Płock na rowery”, „Płock – Moje Miasto”

5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
Zadanie: A jeśli jutro wybuchnie wojna…
- liczba projektów: 8
- liczba odbiorców: około 13427
- zakres projektów: popularyzacja wiedzy na temat historii regionalnej, konkursy poetyckie,
spotkania integracyjne, słuchowiska, warsztaty, zajęcia z animatorami, spektakle teatralne,
widowiska, koncerty
Zadanie: współorganizacja Dni Historii Płocka
- liczba projektów: 2
- liczba odbiorców: około 565
- zakres projektów: współorganizacja lokalnego wydarzenia poprzez ukazanie bogatych dziejów
miasta oraz poprzez prezentację dokonań artystycznych
Zadanie: Moniuszko 2019
- liczba projektów: 6
- liczba odbiorców: około 3250
- zakres projektów: koncerty, widowiska, warsztaty teatralne, wystawy, występy chórów,
Zadanie: Festyn z okazji Dnia Flagi RP
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: około 200
- zakres projektu: koncert mający na celu zaznajomienie odbiorców z historią symboli i barw
narodowych
Zadanie: Patron ulicy
- liczba projektów: 5
- liczba odbiorców: ponad 2840
- zakres projektów: wystawa planszowa, koncert, warsztaty i turnieje szaradziarskie, zajęcia z
edukacji kulturalnej i historycznej, miejskie uroczystości rocznicowe oraz gry miejskie

6

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i
wychowania w 2019 r.
Zadanie: tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz
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podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych
- liczba projektów: 7
- liczba odbiorców: 248
- zakres projektów: zajęcia edukacyjne przygotowujące do udziału w ogólnopolskich i światowych
konkursach, warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, konfrontacje gitarowe, pozalekcyjne zajęcia
z robotyki, prowadzenie opieki merytoryczno – psychologicznej w zakresie przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi,
Zadanie: kształcenie ustawiczne
- liczba projektów: 3
- liczba odbiorców: 224
- zakres projektów: spotkania rozwojowe dla par małżeńskich o charakterze psychoedukacyjnym,
przygotowanie nauczycieli do wdrażania w płockich przedszkolach programu stymulowania
kreatywności, kształcenie ustawiczne osób dorosłych (zdobywanie nowych umiejętności
zawodowych i osobistych)
7

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i
wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.
Zadanie: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych 2019 roku
- liczba projektów: 4
- liczba odbiorców: 230
- zakres projektów: spektakle teatralne, zimowiska harcerskie, wypoczynek stacjonarny w mieście

8

Otwarty konkurs 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 2019 – 2020
Zadania: działania w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i prowadzenia poradnictwa w
zakresie zdrowia psychicznego i geriatrii, działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, działania na
rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz działania w zakresie upowszechniania
wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- liczba projektów: 11
- liczba odbiorców: około 8406
- zakres projektów: kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie honorowego krwiodawstwa,
rehabilitacja psychofizyczna kobiet, kampania edukacyjna na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, kurs pierwszej pomocy, organizacja olimpiad i konkursów tematycznych,
pozamedyczne formy rehabilitacji i wsparcia, warsztaty, spotkania z lekarzami różnych
specjalności, zapewnienie dostępu do anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV

9

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
w roku 2019
Zadanie: działania socjalno-pomocowe, organizowanie ośrodków wsparcia, udzielanie pomocy i
wsparcia osobom chorym w stanach terminalnych i ich rodzinom, współpraca w zakresie rozwoju
infrastruktury usług socjalnych, prowadzenie działalności charytatywnej
- liczba projektów: 8
- liczba odbiorców: ponad 798
- zakres projektów: prowadzenie terapii i rehabilitacji dla osób z chorobą Alzeimera, prowadzenie
domów dziennego pobytu i punktów dożywiania, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży ze
spektrum autyzmu, rehabilitacja paliatywna, działania socjalno-pomocowe na rzecz poprawy
jakości życia seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej w latach 2019-2021
Zadanie: organizacja i prowadzenie na terenie Płocka świetlic miejskich
- liczba projektów: 5
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- liczba odbiorców: 117
- zakres projektów: prowadzenie placówek wsparcia – świetlic miejskich oraz sprawowanie opieki
wychowawczej, realizowanie programu socjoterapeutycznego, prowadzenie dożywiania, pomoc w
nauce, organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu
11

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym w latach 2019 – 2021
Zadanie: organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie: opiekuńczej (Kluby
Profilaktyki Środowiskowej)
- liczba projektów: 8
- liczba odbiorców: 141
- zakres projektów: organizacja i prowadzenie placówki w formie opiekuńczej oraz zapewnienie
dziecku: opieki, wychowania i pomocy w nauce, organizacja zabaw i zajęć sportowych
Zadanie: prowadzenie organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie
specjalistycznej
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 56
- zakres projektu: organizacja i prowadzenie placówki w formie specjalistycznej, w tym organizacja
zajęć
socjoterapeutycznych,
terapeutycznych,
korekcyjnych,
kompensacyjnych
oraz
logopedycznych
Zadanie: organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 49
- zakres projektu: realizacja działań animacyjnych i socjoterapeutycznych

12

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 r.
Zadanie: „ReAktywacja” aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji
- liczba projektów: 3
- liczba odbiorców: 2200
- zakres projektów: koncerty kameralne, spektakle teatralne, warsztaty teatralne, animacje, gry i
zabawy dla dzieci, piknik rodzinny, występy artystyczne zespołu romskiego

13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa
publicznego w 2019 r.
Zadanie: zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w Płocku
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 2273
- zakres projektów: patrolowanie rzeki Wisły w granicach miasta, egzekwowanie zakazu kąpieli w
miejscach niedozwolonych, prowadzenie działalności profilaktycznej i szkoleniowej w zakresie
bezpieczeństwa osób nad wodą, podnoszenie kwalifikacji ratowników

14

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym w 2019 r.
Zadania: działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
- liczba projektów: 2
- liczba odbiorców: około 383
- zakres projektów: działania profilaktyczne poprawiające stan psychiczny i fizyczny seniorów,
zwiększenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, świadomości i wzrost aktywności społecznej
osób starszych, poszerzenie dostępu do oferty edukacyjnej, promocji aktywnego i zdrowego stylu
życia seniorów poprzez realizację warsztatów „ZDROWY SENIOR”
Zadanie: prowadzenie działań edukacyjnych
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 159
- zakres projektów: zajęcia warsztatowe z języków obcych
Zadanie: prowadzenie aktywizacja społeczna
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- liczba projektów: 6
- liczba odbiorców: około 1490
- zakres projektów: spektakl teatralny, festiwal amatorskich zespołów senioralnych, zajęcia
rozwijające umiejętności z zakresu korzystania z internetu, komputera i urządzeń mobilnych, rejs
statkiem, piknik integracyjny, organizacja działań o charakterze kulturalnym, integracyjnym,
edukacyjnym, międzypokoleniowym i sportowym
15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.
Zadanie: organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich
- liczba projektów: 4
- liczba odbiorców: 350
- zakres projektów: organizacja obozu sportowo-tanecznego, warsztaty rękodzielnicze, wypoczynek
realizowany zgodnie z metodą harcerską, wyjazd na kolonie dla dzieci i młodzieży

16

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Zadanie: organizowanie ośrodków wsparcia – prowadzenie tzw. świetlicy wytchnieniowej
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 26
- zakres projektu: prowadzenie świetlicy wytchnieniowej mającej na celu umożliwienia regeneracji,
wytchnienia i wypoczynku opiekunom, którzy na kilka godzin potrzebują zapewnić opiekę nad
zależnym niesamodzielnym członkiem swojej rodziny

17

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w latach 2019 – 2020
Zadanie: organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym,
ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych
- liczba projektów: 15
- liczba odbiorców: ponad 641
- zakres projektów: piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy

j)

zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w innych trybach określonych
w ustawie:
- w trybie art. 19a ustawy o pożytku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 44 uproszczone oferty na
realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, spośród których: 37 ofert zostało
zrealizowanych, 6 ofert zostało odrzuconych przez organ administracji publicznej zgodnie z przepisami
ww. artykułu, 1 oferta nie została zrealizowana na skutek rezygnacji wnioskodawcy z realizacji zadania
publicznego,
- zestawienie tzw. małych grantów pod względem formy realizacji zadań (37 uproszczonych ofert
złożonych w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.):

Formy realizacji zadań publicznych
w trybie art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(tzw. małe granty)
Liczba złożonych ofert:
Liczba zawartych umów:
Kwota przekazanych środków:
Łączna kwota przekazanych środków:
-

powierzenie wykonywania
wsparcie wykonywania
zadań publicznych
zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji
wraz z udzieleniem dotacji na
na finansowanie ich realizacji
dofinansowanie ich realizacji
17
27
15
22
101.862,00 zł
153.567,26 zł
255.429,26 zł

w przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek organizacji pozarządowej w
trybie, o którym mowa w art. 12 ustawy o pożytku,

k) wdrażanie innych form współpracy finansowej:
- realizowanie przez organizacje pozarządowe w 2019 r. zadań publicznych na podstawie:
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· ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
· ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
· ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym,
· ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
- zestawienie liczby złożonych ofert, liczby zawartych umów oraz kwoty środków przekazanych
organizacjom pozarządowym na podstawie ww. ustaw w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.:
Liczba złożonych ofert:
Liczba zawartych umów:
Łączna kwota przekazanych środków:

31
21
777.447,31 zł

- udostępnienie informacji na temat kolejnej edycji konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO
2019, której celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie
publiczne i możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w
terminie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.,
- udostępnienie informacji na temat programu „Niepodległa 2019” oraz naboru wniosków na
dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy
polskiej państwowości organizowanych w 2019 r. przez samorządowe instytucje kultury i organizacje
pozarządowe,
- udostępnienie informacji na temat naboru wniosków i uzyskania dotacji w ramach konkursu na
organizację różnorodnych form aktywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży, ogłoszonego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach projektu „Wakacje
2019 w Płocku na wesoło”,
- udostępnienie informacji na temat naboru wniosków i uzyskania dotacji w ramach Programu Integracji
Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020 prowadzonego przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
l)

poprawa umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków
pozyskiwanych z UMP:
- zorganizowanie (w dniach: 24 maja 2019 r. oraz 15 listopada 2019 r.) przez Referat Komunikacji
Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw
Społecznych szkoleń dla pracowników komórek organizacyjnych UMP odpowiadających
merytorycznie za przeprowadzanie otwartych konkursów ofert i dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych na temat przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o pożytku oraz na temat
nowych druków ofert, umów i sprawozdań wynikających ze zmiany rozporządzeń przewodniczącego
komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.

3.

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi realizowana w ramach celu strategicznego 3
(kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do społecznej aktywności):

a) realizacja systemu wsparcia organizacji pozarządowych:
- organizacja i prowadzenie systemu wsparcia (m. in. poprzez badanie kondycji i potrzeb III sektora oraz
bieżącą pracę merytoryczną nad przygotowywaniem kompleksowej oferty skierowanej dla organizacji
pozarządowych w oparciu o analizę wyników przedmiotowych badań) prowadzona przez Referat
Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury i
Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP zgodnie z:
· art. 5 ust. 6 ustawy o pożytku, na podstawie którego organ administracji publicznej może po
konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tworzyć i
prowadzić jednostki organizacyjne, których celem jest działalność, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt
33 (działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w art. 4 ust.1 pkt 1–32a
przedmiotowej ustawy),
· § 9 ust. 9 pkt 1 załącznika do zarządzenia nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia
2019 roku w sprawie nadania Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego,
· § 5 Regulaminu wewnętrznego Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych,
- dokonywanie oceny formalnej wniosków składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu miasta,
- uczestnictwo w posiedzeniach komisji konkursowych, o których mowa w art. 15 ust. 2a ustawy o
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pożytku, powoływanych przez organ administracji publicznej w celu opiniowania wniosków składanych
w otwartych konkursach ofert,
- koordynacja funkcjonowania punktów, w których udzielana była nieodpłatna pomoc prawna (na mocy
porozumień zawartych z okręgową radą adwokacką i okręgową izbą radców prawnych),
- koordynacja funkcjonowania punktów, w których organizacje pozarządowe udzielały nieodpłatnej
pomocy prawnej, świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i realizowały zadania z zakresu
edukacji prawnej (na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej),
b) wsparcie instytucjonalne w zakresie dostępu do zasobów gminy:
- aktualizacja procedury udostępniania lokali gminnych organizacjom pozarządowym zgodnie z treścią
zarządzenia nr 751/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku Miejskiego
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku,
- udzielanie wsparcia w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokali w celu prowadzenia działalności
statutowej (w 2019 r. komórki organizacyjne UMP udostępniły z zasobów miejskich lokale dla: 22
lokalnie działających organizacji pożytku publicznego oraz dla 36 lokalnie działających organizacji
pozarządowych) na podstawie:
· art. 24 ust. 2 ustawy o pożytku,
· uchwały nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad
gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, zmienionej uchwałą nr 560/XXXIII/2013 z
26.03.2013 r. oraz uchwałą nr 501/XXIX/2017 z 28.02.2017 r.,
· zarządzenia nr 1031/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia
zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą postanowienia uchwały
nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011 r., zmienionego zarządzeniem: nr
2531/2012 z 13.12.2012 r., nr 3003/2013 z 16.04.2013 r., nr 2987/2017 z 3.02.2017r.,
· zarządzenia nr 492/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia
stawek czynszu za najem lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasto
Płock zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 16 i 3 Maja 18,
· zarządzenia nr 751/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku
Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku,
- udostępnienie organizacjom pozarządowym zasobów samorządu płockiego (pomieszczeń, sal i innych
obiektów) na podstawie zarządzenia nr 751/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2019 r. w
sprawie wprowadzenia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w
budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22 w
Płocku, w ramach:
· przydziału lokalu w celu prowadzenia działalności statutowej,
· udostępnienia możliwości wskazania adresu budynku przy ulicy Misjonarskiej 22 w Płocku, jako
adresu, pod którym prowadzona jest działalność statutowa podmiotu,
· udostępnienia sali terapeutycznej oraz sali konferencyjnej celem organizowania m. in. konferencji,
szkoleń i spotkań okolicznościowych:
L. p. Nazwa podmiotu:

Liczba spotkań w 2019 r.

1.

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka

19

2.

Fundacja Marty Chojnowskiej "Przerwij Ciszę"

9

3.

Fundacja Portal Fm Pomagamy Dzieciom

1

4.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Kracji Freak

1

5.

Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności Per Aspera Ad Astra

62

6.

Intergrupa AA

12

7.

Klub Honorowych Dawców Krwii Legion Płock

2

8.

Klub Sportowy Królewscy Płock

11

30

9.

Koliber Płocka Grupa LGBT+

2

10. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Edukacji

1

11. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Infrastrukturalnych

1

12. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Org. Katolickich i Wyznaniowych

11

13. Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zwierząt

13

14. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

50

15. Liga Ochrony Przyrody

3

16. Ludowy Klub Sportowy Puncher Płock

1

17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

24

18. Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o. o.

3

19. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

1

20. Organizatorzy Marszu Równości

1

21. Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego

1

22. Płocka Rada Równego Traktowania

1

23. Płocka Rada Seniorów

1

24. Płocki Okręgowy Związek Żeglarski

1

25. Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów

91

26. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku

20

27. Polski Komitet Pomocy Społecznej

3

28. Polskie Stow. Diabetyków KP Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą

1

29. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku

1

30. Regionalny Związek Pszczelarzy

1

31. Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

33

32. Stowarzyszenie Amnesty International Grupa Lokalna w Płocku

2

33. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce

2

34. Stowarzyszenie Easy Company Płock

1

35. Stowarzyszenie Gubimy Centymetry i Kilogramy

2

36. Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa w Płocku

2

37. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock

1

38. Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

73

39. Stowarzyszenie Mosty Porozumienia

3

40. Stowarzyszenie na Rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko"

3

41. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"

2

42. Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom

6

43. Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna

3

44. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku

2

45. Stowarzyszenie "Razem dla autyzmu"

3

46. Stowarzyszenie Sensowni

1

47. Stowarzyszenie Tatusiowie

1

31

48. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej

59

49. Stowarzyszenie Wędka

1

50. Stowarzyszenie Wodniaków Horyzont

1

51. Stowarzyszenie Wodniaków Borowia

2

52. Szlachetna Paczka

1

53. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

2

54. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

2

55. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

2

56. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

6

57. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

1

60. RAZEM:

596

c) wsparcie informacyjno-promocyjne:
- koordynacja przez Referat Komunikacji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w
Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP systemu wsparcia (obejmującego m. in.:
upowszechnianie informacji o planowanych kierunkach działań III sektora, promowanie działalności
pożytku publicznego, aktualizację strony fanpage adresowanej do organizacji pozarządowych,
popularyzację współpracy z lokalnymi mediami, udzielanie rekomendacji i patronatów) z
wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji tj.:
· strony internetowe: http://pozarzadowe.plock.eu/, http://bip.ump.pl/, http://www.plock.eu/,
· serwisy społecznościowe: https://www.facebook.com/,
· newsletter,
· informacja telefoniczna,
· szkolenia, konferencje, spotkania, warsztaty, imprezy integracyjne,
· posiedzenia komisji, zespołów oraz innych podmiotów o charakterze doradczo-inicjatywnym z
udziałem stron pozarządowych i samorządowych,
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
- organizowanie wspólnych spotkań informacyjnych,
- współpraca z lokalnymi mediami, w celu stworzenia warunków do współpracy dla organizacji
pozarządowych,
- udzielanie rekomendacji i patronatów dla działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
d) wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych:
- zorganizowanie w dniach: 24 maja 2019 r. oraz 15 listopada 2019 r. (przez Referat Komunikacji
Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw
Społecznych) szkoleń, o których szczegółowo mowa w punkcie 2l rozdziału 6 sprawozdania,
- bieżące przekazywanie organizacjom pozarządowym (drogą elektroniczną, telefonicznie oraz w czasie
spotkań) informacji i porad związanych z aktualnie obowiązującymi wzorami ofert i ramowymi
wzorami umów dotyczącymi realizacji zadań publicznych oraz wzorami sprawozdań z wykonania tych
zadań, jak również związanych z aktualnie obowiązującym wzorem oferty i uproszczonym wzorem
sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ustawy o pożytku,
- przeprowadzanie konsultacji dot. obsługi programu Generator wniosków dla członków organizacji
pozarządowych na przykładzie nowych wzorów ofert składanych w otwartych konkursach ofert
ogłaszanych przez komórki organizacyjne UMP oraz składanych w trybach pozakonkursowych,
- udzielanie wyjaśnień w zakresie wymogów formalnych obowiązujących przy składaniu wniosków o
udzielenie dotacji z budżetu miasta w otwartych konkursach ofert oraz w trybach pozakonkursowych,
e) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w Płocku:
- prowadzenie działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnych przez Referat Wolontariatu w
Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP w 2019 roku:
· współpraca z 139 wolontariuszami (w tym 116 kobiet i 23 mężczyzn), z których najliczniejsza grupa
(110 osób) to wolontariusze poniżej 25 roku życia,
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·

-

-

-

-

objęcie pomocą indywidualnych podopiecznych oraz realizacja projektów tj.: Korek, Przytulak,
Wolontariusz Ci pomoże, Od serducha dla malucha, Robimy Dobrze, Przyjaciele, Warsztaty
plastyczne, Serdeczne Cięcie,
· wspieranie działań organizacji pozarządowych i instytucji: Stowarzyszenie Wolontariuszy "Kapitał
Ludzki" (praca w Kapitalnym Sklepie), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (finał w Płocku),
Stowarzyszenie "Akceptacja dla Autyzmu Płock" (bieg charytatywny), Książnica Płocka (zajęcia dla
dzieci), Straż Miejska (akcje profilaktyczne), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (biegi i imprezy
sportowe), Wojewódzki Urząd Pracy (targi pracy), Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im.
Themersonów (Jarmark Tumski), Miejski Ogród Zoologiczny (Wieczór Marzeń w ZOO), Żywa
Biblioteka, Stowarzyszenie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" (warsztaty dla rodzin),
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy parafii św. Jakuba Apostoła (impreza integracyjna), Fundacja
DKMS (rejestracja dawców szpiku), Fundację Rozwoju Mikrospołeczńości "Per Aspera Ad Astra"
(zbiórki żywności), Stowarzyszenie Pomocy Osobą z Chorobą Alzheimera (wsparcie w organizacji
spotkań świątecznych) Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Aktywności Seniorów "Aktywny
Senior" (wsparcie w organizacji wigilii),
prowadzenie działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płocku w 2019 r.:
· współpraca z 43 wolontariuszami (w tym 35 kobiet i 8 mężczyzn), z których najliczniejsza grupa (27
osób) to wolontariusze poniżej 25 roku życia,
· udział wolontariuszy w następujących działaniach tj.: współorganizacja finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, pomoc w formie korepetycji, pomoc osobom starszym i samotnym (w postaci
robienia zakupów, odbywania spacerów, dotrzymywania towarzystwa), pomoc w organizacji imprez
dla seniorów (np. Dzień Kobiet, Piknik, Dzień Seniora), pomoc w organizacji Integracyjnego Dnia
Dziecka organizowanego przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, pomoc osobom
niepełnosprawnym podczas pikniku lotniczego, pomoc w realizacji projektu Socjalnego „Pomalujmy
Nasz Świat” skierowanego do dzieci ze świetlic środowiskowych, pomoc podczas dwóch zbiórek
żywności organizowanych przez Caritas Diecezji Płockiej, zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na
rzecz hospicjów „Pola Nadziei”, pomoc w organizacji biegu charytatywnego Adrenalina Rush,
pomoc w przygotowaniu przedstawienia świątecznego dla dzieci ze świetlic środowiskowych.
koordynacja przez Wydział Promocji i Sportu działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnych
w 2019 roku:
· współpraca z 120 wolontariuszami (reprezentacja organizacji harcerskich ZHP i ZHR oraz
reprezentacja płockiej mundurowej szkoły średniej), którzy byli zaangażowani w organizację VIII
Półmaratonu Dwóch Mostów,
prowadzenie w 2019 roku działań wolontariackich (łączna liczba wolontariuszy wyniosła 623) podczas
realizacji projektów, na które organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w ramach otwartych
konkursów ofert z zakresu:
· wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 241 wolontariuszy,
· turystyki i krajoznawstwa – 70 wolontariuszy,
· kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 109 wolontariuszy,
· nauki, oświaty, edukacji i wychowania – 7 wolontariuszy,
· organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży – 41 wolontariuszy,
· ochrony i promocji zdrowia – 63 wolontariuszy,
· pomocy społecznej – 8 wolontariuszy,
· zdrowia publicznego – 24 wolontariuszy,
· rewitalizacji – 19 wolontariuszy,
· porządku i bezpieczeństwa publicznego – 2 wolontariuszy,
· działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 39 wolontariuszy,
promowanie i nadzorowanie VIII edycji programu Budżet Obywatelski Płocka organizowanej na
podstawie uchwały nr 137/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie w
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z
mieszkańcami miasta Płocka oraz zarządzenia nr 604/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca
2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Płocka dotyczących
Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2020 rok:
· kampania informacyjno-edukacyjna od 10 czerwca 2019 r.,
· przyjmowanie projektów zgłaszanych m. in. przez organizacje pozarządowe zarejestrowane i
działające na terenie miasta od 10 czerwca do 31 lipca 2019 r.,
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-

-

-

-

-

-

· głosowanie mieszkańców od 7 do 20 października 2019 r.,
· ogłoszenie wyników głosowania w dniu 29 października 2019 r.,
upowszechnianie informacji dot. Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego
prowadzonego przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego i oferującego wsparcie
szkoleniowo-doradcze oraz animacyjne celem wzmocnienia potencjału sektora ekonomii społecznej na
terenie subregionu płockiego (np. organizowane w 2019 r. szkolenia dla organizacji pozarządowych,
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych
pod tytułem „Jak uruchomić działalność w formie przedsiębiorstwa społecznego – szkolenie z zakresu
przygotowania biznesplanu”,
udostępnienie informacji na temat Światowego Dnia Środowiska i Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Rozwoju w ramach kampanii Zielona Wstążka dla Planety prowadzonej przez
podmioty pozarządowe celem rozbudzania świadomości społecznej wobec globalnego problemu
zanieczyszczenia powietrza,
zaproszenie na konferencję pod nazwą „Kreatywny uczeń używa TIK” organizowaną przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerowych w Warszawie w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli Wydział w Płocku,
upowszechnienie informacji dot. XI edycji konkursu „Społecznik roku” tygodnika Newsweek Polska, w
której organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe
oraz osoby fizyczne mogą zgłaszać kandydatów, którzy w 2019 roku bezinteresownie działali na rzecz
innych, aktywnie organizowali pomoc sąsiedzką, udzielali się społecznie, wspierali społeczności
lokalne, seniorów, dzieci lub walczyli o ochronę środowiska,
upowszechnienie informacji dot. XV edycji konkursu „Mikroprzedsiębiorca roku” organizowanego
przez Stowarzyszenie Polska Firma Rodzinna, którego celem jest docenienie i wyróżnienie
przedsiębiorców umiejętnie prowadzących firmy i mimo trudności działających zarówno na rynku
lokalnym jak i międzynarodowym,
upowszechnienie informacji dot. kolejnej edycji inicjatywy pod nazwą Nagroda im. prof. Aleksandra
Gieysztora, której celem jest wyróżnienie osoby lub instytucji prowadzącej szczególną działalność dla
ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego,

f)

współpraca z innymi partnerami społecznymi i instytucjonalnymi oraz przedsiębiorcami:
- współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami, którzy przystąpili do programu Płocka Karta Seniora na
podstawie wniosku i umowy stanowiących załączniki do zarządzenia nr 3911/2018 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 9 stycznia 2018 roku (zmienionego zarządzeniem nr 4266/2018 z 4.06.2018 r., nr
4659/2018 z 23.10.2018 r., nr 411/2019 z 25.03.2019 r.) w sprawie regulaminu uzyskania i korzystania z
Płockiej Karty Seniora:

L. p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nazwa podmiotu
Audiofon Sp. z o. o. Sp. k

L. p.
20

AudioMedic – Gabinet Protetyki Słuchu
Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w
Płocku
Centrum Optyczno-Okulistyczne Essilor
Szewczyk
City Spa
Dębowa s. c. B. Sumiński, P. Jabłoński
Elgal Sp. z o.o. Sp. k.
FotoJakowscy Jan Jakowski
Gabinet Podologiczny Klinika Zdrowych
Stóp
Geers Akustyka Słuchu Sp. z o. o.
Hotel Milena
Max-Film S.A. Nove Kino Przedwiośnie
Jama Travel J. M. Kukla Sp. J.
Komp-Dent Agata i Ireneusz Kompa

21
22

Nazwa podmiotu
Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
SOSENKA
Ośrodek Rehabilitacyjny „Leśna Polana”
Ośrodek Wczasowy Trzy Korony

23

Ośrodek Wypoczynkowy ZAKOPIEC

24
25
26
27
28

Partner Premium
Perfect Eye Medical Sp. z o. o.
Salon Fiszbinka
Salon Kosmetyki Intensywnej „Cleopatra”
Sanatorium Ustroń Ośrodek „Magnolia”
i „Tulipan”
Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A.
Spółdzielnia Socjalna „Fun Park”
Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o
Veni Vidi – Terapia i Rehabilitacja Wzroku
Wake Park Płock

29
30
31
32
33

34

15
16
17

34
35
36

18

Kwiaciarnia Marcin Wojciechowski
Łakomy Dance Studio
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Płocku (pływalnie miejskie)
Muzeum Mazowieckie w Płocku

19

Ostrzalnia Narzędzi Tnących

38

37

Willa Etiuda
Zakład fryzjerski „Loczek”
Zakład optyczny „Horyzont”
Paweł Krawczyński
Zioła Zakonu Bonifratów
Kawiarenka „Pod Trąbami”
Zakłady Mięsne Peklimar Sp. z o.o.

- współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami, którzy przystąpili do programu „Miejsca Przyjazne
Seniorom” na podstawie uchwały nr 1/2012 Płockiej Rady Seniorów z dnia 6 listopada 2012 roku:
L. p.
1
2
3

5

Nazwa podmiotu
Biblioteka im. Zielińskich TNP
City Spa
Gabinet Kosmetyczny
Teresa Bożena Owczarek
Gabinet Podologiczny Klinika Zdrowych
Stóp
Klub Osiedla Dworcowa PSML-W

6

Klub Osiedla Kochanowskiego PSML-W

18

7

Klub Osiedla Łukasiewicza PSML-W

19

8

Książnica Płocka
Filia biblioteczna nr 8
Książnica Płocka
Dział Zbiorów Audiowizualnych
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Klub Seniora”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Płocku
Muzeum Mazowieckie w Płocku

20

4

9
10
11
12

L. p.
13
14
15
16
17

21
22
23

Nazwa podmiotu
Pensjonat Boss
Płocka Galeria Sztuki
Płocka Orkiestra Symfoniczna
im. Witolda Lutosławskiego
Centrum Języków Obcych
YLC
Rodzinny Ogród Działkowy
im. „Powstańców”
Rodzinny Ogród Działkowy
im. Tadeusza Kościuszki
Społem
Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców „Zgoda” Sklep nr 120
Społem
Powszechna
Spółdzielnia
Spożywców „Zgoda” Sklep nr 257
Spółdzielczy Dom Kultury PSML-W
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Płocku
Zakład Fryzjerski „Loczek”

- współpraca z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta UMP w ramach konkursu „Nagroda
Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka” ogłoszonego na podstawie zarządzenia nr 318/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lutego 2019 roku (konkurs organizowany w celu uhonorowania
lokalnych przedsiębiorców); wręczenie nagród nastąpiło podczas gali konkursu Godni Naśladowania na
mocy zarządzenia nr 478/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie
ogłoszenia wyników konkursu „Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka 2018”:
· Mediakolor Osieccy Sp. j. – laureat w kategorii przedsiębiorca społecznie zaangażowany,
· Izo-Bet Sp. z o.o. laureat w kategorii kreator roku;
g) organizowanie wspólnych spotkań, wydarzeń, imprez:
- koncert z okazji Dnia Kobiet – recital akustyczny w wykonaniu Szymona Wydra & Carpe Diem
zorganizowany w dniu 8 marca 2019 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku,
- koncert pod nazwą „Słuchaj więcej” w wykonaniu Damiana Ukeje zorganizowany w dniu 23 maja 2019
r. w ramach uroczystego wręczenia nagród w konkursie Godni Naśladowania oraz w konkursie Nagroda
Gospodarcza Prezydenta Miasta Płocka,
- piknik integracyjny dla płockich organizacji pozarządowych pod nazwą „Dzień Płockich Inicjatyw
Pozarządowych” zorganizowany w dniu 13 września 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Piknikowym
Nad Wisłą w Płocku,
- wydarzenie pod nazwą Płockie Targi Rodziny „Senior 2019” zorganizowane w dniu 5 października
2019 r. w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów przy
ulicy Jakubowskiego 10 w Płocku połączone z przeprowadzeniem konkursu „Senioriada 2019” oraz
zakończone koncertem Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana – „Śpiewające fortepiany”,
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- spotkanie wigilijne dla lokalnych organizacji pozarządowych (połączone z występami muzycznymi
wychowanków Państwowej Szkoy Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego)
zorganizowane w dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki,
- akcja pod nazwą „Płock dla Autyzmu” organizowana 2.04.2019 r., w ramach której miasto
współpracowało z organizacjami działającymi na rzecz osób ze spektrum autyzmu (Stowarzyszenie
Odzyskać Więzi, Stowarzyszenie Razem Dla Autyzmu, Akceptacja dla Autyzmu Płock),
h) promocja działań organizacji pozarządowych:
- prowadzenie kampanii pod nazwą „1% dla Płocka”, w ramach której wypełniając deklaracje podatkowe
za 2018 r. mieszkańcy mogli przekazać 1% swojego podatku płockim organizacjom działającym na
rzecz lokalnej społeczności; na internetowych stronach UMP zamieszczono wykaz organizacji pożytku
publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2018,
sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i art. 27a ust. 3 ustawy o pożytku; źródłem informacji dotyczących
organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku były dane (według stanu na
dzień 14.01.2019 r.) udostępnione na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.niw.gov.pl,
- organizacja warsztatów i spotkań mających na celu lepsze zrozumienie roli organizacji pozarządowych
w kontekście tworzenia przez nie miejsc pracy i działalności ekonomicznej,
- stworzenie systemu informacyjnego, dotyczącego promocji działań organizacji pozarządowych,
adresowanego do mieszkańców z wykorzystaniem kanałów informacyjnych Urzędu Miasta Płocka,
- organizacja miejskich i osiedlowych wydarzeń, targów, imprez i innych form promujących działania
organizacji pozarządowych,
- organizacja XII edycji konkursu Godni Naśladowania, którego celem jest uhonorowanie najlepszych
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i
działających na terenie miasta Płocka w 2018 roku; zgodnie z treścią zarządzenia nr 341/2019
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2019 r. nagrody w konkursie przyznawane były w trzech
kategoriach:
· obszar sportu, turystyki i rekreacji,
· obszar kultury, nauki i edukacji,
· obszar pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.
- organizacja gali konkursu Godni Naśladowania (o której mowa w punkcie 3g rozdziału 6 sprawozdania)
oraz ogłoszenie wyników konkursu zgodnie z treścią zarządzenia nr 554/2019 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie przyznania nagród w XII edycji konkursu Godni
naśladowania:
Kategoria: organizacja pozarządowa działająca w obszarze sportu, turystyki i rekreacji
I nagroda
wyróżnienia

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit

Kategoria: organizacja pozarządowa działająca w obszarze kultury, nauki i edukacji
I nagroda
wyróżnienia

Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 12
w Płocku „Szkoła pod Brzozami”
Stowarzyszenie Teatr Per Se
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płock

Kategoria: organizacja pozarządowa działająca w obszarze pomocy społecznej, zdrowia
i profilaktyki uzależnień
I nagroda
wyróżnienia

Stowarzyszenie Wędka
Związek Polskich Spadochroniarzy IX Oddział w Płocku
Fundacja Portal Fm Pomagamy Dzieciom
Rozdział 7
Monitoring realizacji programu współpracy
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W rozdziale VIII (dot. sposobu oceny realizacji programu współpracy) rocznego programu współpracy
Gminy Płock z organizacjami pozarządowymi określone zostały zasady monitoringu oraz wskaźniki
ewaluacji umożliwiające ocenę realizacji przedmiotowego programu.
Ponadto ocena realizacji programu współpracy dokonana została na podstawie wskaźników określonych w
uchwale nr 322/XVIII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu rozwoju
współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 zmienionej uchwałą nr
116/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r.
Monitoring oraz ewaluację przeprowadził Dyrektor Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych
we współpracy z: komórkami organizacyjnymi UMP, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz Płocką
Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Uzyskiwane w trakcie realizacji programu współpracy informacje, uwagi, wnioski i propozycje były
wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy, a także zostały uwzględnione podczas tworzenia
projektu programu współpracy na rok 2020.
W 2019 roku uzyskano następujące wskaźniki ewaluacji Programu współpracy:
Tabela I. Wskaźniki monitorowania Programu współpracy w zakresie realizacji celu strategicznego 1
(partnerska współpraca pomiędzy Miastem i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk
publicznych):
Wskaźnik
Wartość
Cel szczegółowy 1.1 Wzmocnienie mechanizmów współtworzenia przez organizacje pozarządowe strategii
i programów realizujących polityki publiczne
Odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w zespołach
12,96 %
diagnozujących lokalne problemy miasta
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w
12
tworzeniu dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez miasto
3,46 %
Liczba komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, które
udostępniały Radzie Pożytku lub komisjom dialogu obywatelskiego informacje o
5
programach, planach i innych działaniach planowanych przez miasto
Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w
9
konsultacjach społecznych
2,59 %
Liczba organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w konsultacjach
z zakresu zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów
59
ofert
Cel szczegółowy 1.3 Zwiększenie efektywności oceny programów strategicznych
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w
35
monitoringu i ewaluacji programów oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących
10 %
realizacji zadań publicznych
Tabela II. Wskaźniki monitorowania Programu w zakresie realizacji celu strategicznego 2 (podniesienie
efektywności współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych ):
Wskaźnik
Wartość
Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardów zadań i usług publicznych realizowanych przez organizacje
pozarządowe
Liczba komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych
4
posiadających dokument określający standardy wdrażanych usług publicznych
Cel szczegółowy 2.2 Wzmocnienie współpracy partnerskiej miasta z organizacjami pozarządowymi
Liczba projektów zrealizowanych wspólnie przez miasto i organizacje pozarządowe
0
finansowanych ze środków zewnętrznych
Liczba wydarzeń promujących miasto, zorganizowanych wspólnie przez samorząd
116
i organizacje pozarządowe
Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie efektywności współpracy finansowej miasta z organizacjami
pozarządowymi
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Liczba form działań informacyjnych na temat otwartych konkursów ofert
Liczba form działań informacyjnych na temat innych form współpracy finansowej urzędu
z organizacjami pozarządowymi
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych
w ramach otwartych konkursów ofert i tzw. małych grantów2
Liczba otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach ustawy o pożytku, w których
termin realizacji zadań rozpoczyna się nie wcześniej niż 1.01.2019 r.
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2019 roku starały się o uzyskanie
dotacji z miasta w ramach ustawy o pożytku oraz innych ustaw
Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów
ofert ogłoszonych w roku 2019 oraz na rok 2019 (na podstawie ustawy o pożytku)
Liczba projektów realizujących w 2019 r. zadania publiczne w ramach otwartych
konkursów ofert ogłoszonych w 2019 r. oraz na rok 2019 (na podstawie ustawy o pożytku)
Liczba ofert złożonych w 2019 r. przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Liczba działań informacyjnych na temat prawidłowego wypełniania ofert oraz
prawidłowej realizacji projektu
Liczba działań edukacyjnych z zakresu prawidłowego wypełniania ofert oraz prawidłowej
realizacji projektu

20
18
11.708.418,55
18
309
89,04 %
234
202
44
56
3

Tabela III. Wskaźniki monitorowania Programu w zakresie realizacji celu strategicznego 3 ( kształtowanie
społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do społecznej aktywności):
Wskaźnik
Wartość
Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
115
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2019 r. skorzystały z lokali gminnych
33,14 %
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2019 r. skorzystały z doradztwa i
120
szkoleń prowadzonych przez komórki organizacyjne urzędu
34,58%
Cel szczegółowy 3.2 Zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2019 r. wzięły udział w różnych
49
formach spotkań na temat zadań ciał dialogu obywatelskiego
14,12 %
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2019 r. uczestniczyły w pracach
66
(spotkaniach) ciał dialogu obywatelskiego
19,02 %
Liczba komisji dialogu obywatelskiego
9
Liczba komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, które
udostępniały Radzie Pożytku lub komisjom dialogu obywatelskiego informacje o
5
programach, planach i innych działaniach planowanych przez miasto
Cel szczegółowy 3.3 Aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności miasta
Liczba wydarzeń zorganizowanych wspólnie przez miasto i organizacje pozarządowe
26
Liczba wydarzeń zorganizowanych przez miasto i promujących organizacje pozarządowe
3
Materiał opracowany na podstawie informacji otrzymanych od następujących podmiotów (według stanu na dzień 9.04.2020 r.):
- Miejski Urząd Pracy w Płocku,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,
- Wydział Edukacji,
- Wydział Kształtowania Środowiska,
- Wydział Promocji i Sportu,
- Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy,
- Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych.

2

podana suma dot. środków przekazywanych na podstawie przepisów ustawy o pożytku oraz na podstawie przepisów
innych ustaw, o których mowa w pkt. 2k rozdziału 6 sprawozdania)
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