ZARZĄDZENIE NR 2985/2021
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 23 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania
publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa w 2022 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 13, art. 15 ust. 2h i
art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 ze zm.) zarządza się,
co następuje:
§1
1.Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr
2864/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2021 roku na realizację zadania
publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania
świadomości prawnej społeczeństwa w 2022 roku, w formie powierzenia tego zadania wraz z
udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
§2
Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z
kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.
§3
Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w dziale 755 w rozdziale 75515
paragraf 2360 na zadanie 02/BRK.
§4
Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia
zawarcia umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko. Termin realizacji zadania
publicznego zostanie określony w umowie.
§5
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia
wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty w wersji papierowej, zawierające
podpisy sporządzone zgodnie z pouczeniem zawartym w ogłoszeniu, potrzebne do
podpisania umowy, w tym:
1) ofertę/ofertę zaktualizowaną w Generatorze (oryginał dokumentu organizacja
pozarządowa drukuje, podpisuje i składa do właściwej komórki organizacyjnej;
oferta/zaktualizowana oferta będzie stanowić załącznik do umowy),
2) oryginał/kopię innego niż Krajowy Rejestr Sądowy rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy),
3) oryginał/kopię pełnomocnictwa/upoważnienia (jeśli dotyczy),

4) oświadczenie wraz z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego
rejestru lub ewidencji, w przypadku zmiany danych organizacji zawartych w ofercie,
niezbędnych do przygotowania umowy,
5) oryginał/kopię umowy podmiotów składających ofertę wspólną (jeśli dotyczy),
6) oryginały/kopie innych dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia (jeśli dotyczy), w
tym kopie umów zawartych z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi,
mediatorami lub osobami, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945), oraz kopie dokumentów potwierdzających
kwalifikacje osób z którymi zawarto umowy.
2. Aktualizacja oferty dokonana przez oferenta w Generatorze w przypadku uzyskania
dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana:
1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego
dla zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę, jak też nie
może powodować zmiany terminu, chyba, że za jej wprowadzeniem przemawiają
uzasadnione okoliczności.
2) nie może powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu
konkursu ofert,
3) nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując
procentowe zmniejszenie finansowego i osobowego wkładu własnego oferenta poniżej
określonego w ofercie.
3. W uzasadnionych przypadkach oferenci w porozumieniu z komórką organizacyjną
mogą składać w/w dokumenty, w innym terminie niż ten, o którym mowa w ust. 1
jednak, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.
§6
Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu.
§7
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydent Miasta Płocka ds. Polityki
Społecznej.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2985/2021
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 grudnia 2021 r.

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Kwota
udzielonej
dotacji
w złotych

1

Centrum
InnowacjiUdzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Społeczeństwa
wraz z realizacją zadań z zakresu edukacji 63 360,00 zł
Informacyjnego
prawnej w 2022 roku

2

Centrum
InnowacjiŚwiadczenie nieodpłatnego poradnictwa
Społeczeństwa
obywatelskiego wraz z realizacją zadań z 63 360,00 zł
Informacyjnego
zakresu edukacji prawnej w 2022 roku

3

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
Centrum Psychologiczno
obywatelskiego wraz z realizacją zadań z 63 360,00 zł
Pastoralne „Metanoia”
zakresu edukacji prawnej.
Razem
190 080,00 zł

