Sprawozdanie
z realizacji 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 za 2020 rok
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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
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057.)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.
2. Niniejsze sprawozdanie dotyczy 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 przyjętego uchwałą nr
217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 r.
3. 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.
4. Zgodnie z treścią ww. uchwał na realizację programu współpracy (w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r.) zaplanowano środki w wysokości co najmniej 12.000.000,00 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.
5. Stan liczbowy organizacji pozarządowych zapisanych w bazie Referatu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi i Wolontariatu w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP
przedstawiał się następująco:
- na dzień 31 grudnia 2019 r. – 347 organizacji pozarządowych,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. – 350 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,
- cel szczegółowy 3.3: aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności Miasta,
- cel szczegółowy 3.4: wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych.
1

dalej ustawa o pożytku
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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.
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne realizacja programu współpracy na 2020 r. 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 obszaru współpracy,
- efektywność – Miasto 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 2020 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
2020 r. poz. 713, 1378) jak i do sfer pożytku publicznego określonych w § 14 załącznika do uchwały nr
217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019 r.
Rozdział 4
Priorytetowe zadanie publiczne
W programie współpracy na 2020 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,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym organizacja i prowadzenie placówek wsparcia
dziennego.
3. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa w tym:
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a) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z
edukacją prawną,
b) świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z
edukacją prawną.
4. Działalność charytatywna.
5. 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,
6. 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,
f) opieka wytchnieniowa,
g) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112), w tym:
a) rehabilitacja lecznicza,
b) edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i poradnictwo, w tym w zakresie zdrowia psychicznego i
geriatrii,
c) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,
d) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
a) organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie: opiekuńczej – kluby profilaktyki
środowiskowej, specjalistycznej oraz pracy podwórkowej,
b) organizacja poradnictwa i pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym, nadużywającym
substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), osobom
doznającym przemocy w rodzinie oraz ich rodzinom,
c) działania na rzecz profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych,
przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
9. 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.
10.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
11.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
12.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,
13.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
14.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,
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e) integracja środowisk artystycznych,
f) pobudzanie i wspieranie postaw obywatelskich i patriotycznych,
15.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
16.Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
17.Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
18.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
19.Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
20.Działalność wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
21.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,
22.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,
e) organizacja kursów, szkoleń kształcących przewodników turystycznych po Płocku ze szczególnym
naciskiem na obsługę turystów obcojęzycznych.
23.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
a) ochrona zwierząt,
b) edukacja ekologiczna,
24.Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
25.Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
26.Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji.
27.Ratownictwo i ochrona ludności.
28.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen mieszkającym na terenie
miasta.
29.Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
30.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.
31.Promocja i organizacja wolontariatu.
32.Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
33.Działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055).
34.Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
35.Rewitalizacja.
36.Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
pożytku, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o pożytku.
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
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marca 2019 r.) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020.
W roku 2020 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:
- uczestnictwo organizacji pozarządowych w diagnozowaniu lokalnych problemów,
- uczestnictwo organizacji pozarządowych w tworzeniu dokumentów strategicznych,
- wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działania,
- wdrażanie systemu konsultacji społecznych, w tym: konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
pozarządowych oraz konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych z Radą Pożytku,
- uczestnictwo organizacji pozarządowych w konsultacjach 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
oceny rewitalizacji,
- realizacja wspólnych projektów,
- realizacja inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o pożytku,
- realizacja wspólnych działań na rzecz promocji miasta,
- zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych na temat możliwości współpracy finansowej,
- modyfikacja procedur współpracy finansowej,
- 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 w innych trybach określonych w ustawie o pożytku,
- wdrażanie innych form współpracy finansowej,
- poprawa umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków
publicznych,
c) w zakresie tworzenia warunków do społecznej aktywności:
- wsparcie instytucjonalne w zakresie dostępu do zasobów gminy,
- wsparcie informacyjno – promocyjne,
- wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych,
- promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w Płocku,
- wsparcie inicjatyw obywatelskich,
- 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) uczestnictwo organizacji pozarządowych w diagnozowaniu lokalnych problemów (w ramach prac
podmiotów wymienionych w tabeli dodanej do punktu 1c):
- współpraca organów administracji publicznej z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi,
- opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4
ustawy o pożytku,
- zlecanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji w trybie otwartych konkursów
ofert oraz w trybach pozakonkursowych,
- integracja płockiego środowiska osób starszych oraz wzmacnianie udziału seniorów w życiu
społeczności lokalnej Płocka,
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- opracowywanie celów, kierunków działań i zadań podejmowanych w następujących zakresach: nauka,
edukacja, oświata, wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ekologia, ochrona zwierząt,
ochrona dziedzictwa przyrodniczego, pomoc społeczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna,
turystyka i krajoznawstwo,
- lokalna działalność organizacji katolickich i wyznaniowych,
- regionalna polityka rynku pracy oraz miejski system infrastruktury gospodarczej i społecznej,
- realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji,
- problematyka związana z zasadą równego traktowania, wzajemnego szacunku stron i poszanowania
różnorodności,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (pozyskiwanie środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opiniowanie i monitoring Programu Osoba
Niepełnosprawna w Społeczności Lokalnej),
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie
alkoholizmowi,
- priorytetowe kierunki działania planowane do podjęcia na rzecz organizacji pozarządowych
poszkodowanych w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (doraźne wsparcie
instytucjonalne i pomoc przy organizowaniu lokalnych inicjatyw, które mają służyć walce ze skutkami
epidemii).
b) uczestnictwo 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 opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy
Miasto Płock w roku 2020,
- 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 2021 rok,
- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
c) wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działania:
- zagadnienia i tematyka przekazywanych informacji:
· projektowane dokumenty i kierunki działań jednostki samorządu terytorialnego,
· otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych finansowanych lub współfinansowanych: ze
środków budżetowych Miasta Płocka oraz ze środków pochodzących z innych źródeł (np. 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 z 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 z
dnia 28 lutego 2019 roku) w skład rady wchodzą: przedstawiciele Rady Miasta Płocka, przedstawiciele
organizacji pozarządowych, przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka.
W 2020 r. (na skutek wprowadzenia stanu epidemii) rada odbyła 5 posiedzeń, podczas których
omawiano m. in. następujące tematy:
 regulamin działania rady i plan pracy na 2020 rok,
 środki finansowe z przeznaczeniem na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych,
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 ustalenie zasad organizacji konkursu „Godni Naśladowania”,
 realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – sprawozdanie za 2019
rok,
 informacja z realizacji w 2019 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na terenie
Płocka na lata 2015-2019,
 sprawozdanie z działalności Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego za 2019 rok,
 wycena stawki dla wolontariuszy wykonujących prace w ramach realizowanych zadań
publicznych,
 działalność organizacji pozarządowych w zakresie promowania historii lokalnej i patriotyzmu,
 analiza wydarzeń zaplanowanych w związku z obchodami 100 rocznicy obrony Płocka 1920 roku,
 informacje na temat rozstrzygniętych na 2020 rok otwartych konkursów ofert dla organizacji
pozarządowych – porównanie z rokiem 2019,
 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 oraz projekt programu
współpracy na 2021 rok,
 cykliczne opiniowanie uchwał.
Zgodnie z treścią § 7 ust. 1-2 ww. uchwały rada opiniowała projekty następujących dokumentów:
 uchwała nr 296/XVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2020 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 310/XVII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2020 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 320/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany
statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku,
 uchwała nr 321/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany
statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku,
 uchwała nr 322/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany
statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku,
 uchwała nr 323/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany
statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku,
 uchwała nr 325/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku,
 uchwała nr 328/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy
Płock w roku 2020”,
 uchwała nr 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020,
 uchwała nr 344/XIX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu
kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy – Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego,
 uchwała nr 356/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 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 401/XXIII/20 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2020r. 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 404/XXIII/20 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany
uchwały nr 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020,
 uchwała nr 411/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 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 2021 rok,
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 uchwała nr 412/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 334/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020,
 uchwała nr 431/XXV/20 Rady Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2020r. 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 450/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
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, która
trwała do 14 listopada 2020 r.
Z uwagi na restrykcje wprowadzone na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz na mocy rozporządzeń: w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w 2020 roku Płocka Rada Seniorów
odbyła 4 posiedzenia, na których podejmowano następujące tematy:
 omówienie szczegółowych założeń ramowego harmonogramu pracy rady na 2020 rok,
 aktywizacja środowiska płockich seniorów i diagnozowanie potrzeb płockich seniorów,
 możliwość przydzielenia lokali znajdujących się w siedzibie dawnej Szkoły Podstawowej nr 17 w
Płocku na potrzeby Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej oraz
Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,
 funkcjonowanie organizacji pozarządowych w dobie epidemii koronawirusa.
W ramach współpracy z UMP Płocka Rada Seniorów była zaangażowana w organizację wspólnego
wydarzenia – koncertu Marka Dyjaka z okazji Dnia Kobiet w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki im. Themersonów.
3 Komisje dialogu obywatelskiego
W oparciu o przepisy § 13 programu współpracy obowiązującego na rok 2020 na terenie miasta
działały komisje dialogu obywatelskiego o charakterze inicjatywno-doradczym.
W 2020 r. odbyły się spotkania następujących komisji:
 ds. edukacji – 1 posiedzenie (omawiana tematyka: cele, obszary priorytetowe i współpraca z
organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji
oraz zgłoszenie kandydatów do kolejnej edycji konkursu Godni Naśladowania, nowa edycja
konkursów na 2021 rok z uwzględnieniem ewentualnych zmian w przepisach),
 ds. organizacji katolickich i wyznaniowych – 7 posiedzeń w tym 2 organizowane zdalnie
(omawiana tematyka: organizacja IX i X edycji Orszaku Trzech Króli, rozstrzygnięcie konkursu
Rodzinnych Szopek Bożonarodzeniowych, informacje dot. roku duszpasterskiego 2019/2020,
zadania komisji planowane na 2020 rok, informacje dot. Marszu dla Życia i Rodziny,
 ds. ochrony zwierząt – 17 posiedzeń (omawiana tematyka: sprawy organizacyjne dot.
funkcjonowania komisji, analiza działań wolontariatu w schronisku dla zwierząt, problematyka
ptaków żyjących w mieście, otwarte konkursy ofert na realizację zadań przez organizacje
pozarządowe w 2020 roku, propozycje działań zmierzających do poprawy sytuacji kotów wolno
żyjących, analiza Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Programu Sterylizacji Zwierząt
Właścicielskich, propozycje działań eventowych i edukacyjnych tj. Dzień Kota, Dzień Kundelka,
Dzień z Psem w Płocku, Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, Międzynarodowy Dzień Bez
Przemocy, Poszukiwacze Zaginionego Domu),
 ds. infrastrukturalnych – 2 posiedzenia (omawiana tematyka: współpraca organów administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi, środki finansowe z przeznaczeniem na otwarte
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konkursy ofert, zmiany w miejskim systemie infrastruktury gospodarczej i społecznej),
 ds. pomocy społecznej – w związku z ogłoszeniem w 2020 roku stanu epidemii posiedzenia
przedmiotowej komisji nie odbyły się,
 ds. zdrowia i profilaktyki uzależnień – 2 posiedzenia (omawiana tematyka: opracowanie rocznego
planu pracy, wybór członka komisji do prac w zespole opracowującym projekt Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2024, wybór członków komisji do prac w
zespole opracowującym projekt Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021;
 ds. kultury – 2 posiedzenia (omawiana tematyka: obszary priorytetowe do programu współpracy
na 2021 rok oraz zasady finansowania działalności organizacji pozarządowych w sferze kultury,
zasady współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury,
propozycje zadań publicznych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych na
2021 rok,
 zespół tematyczny ds. turystyki – w 2020 roku na skutek wprowadzenia stanu epidemii odwołano
zaplanowane posiedzenia; członkowie zespołu otrzymali drogą elektroniczną (celem opiniowania)
informacje dot. priorytetowych zadań publicznych planowanych do podjęcia w 2021 roku w sferze
pożytku publicznego – turystyka i krajoznawstwo,
 Płocka Rada Sportu – 2 spotkania konsultacyjne przeprowadzone za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej (omawiana tematyka: opiniowanie budżetu w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej, analiza obszarów priorytetowych uwzględnianych w programie
współpracy z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie wniosków o przyznanie nagród za
wysokie wyniki sportowe oraz wniosków o przyznanie stypendiów sportowych).
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 2020 r. (na skutek wprowadzenia stanu epidemii) rada odbyła 1 posiedzenie. Tematyka spotkania:
propozycje kandydatur na nowych członków rady, pilotażowy dokument pn. Płocki Model na Rzecz
Równego Traktowania 2020 (odpowiedź na pojawiające się sytuacje dyskryminacji i niesprawiedliwego
traktowania w Płocku oraz wyrażenie oczekiwań społecznych co do działań władz mających na celu
zapobieganie przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej).
5 Miejska Rada Rynku Pracy
Miejska Rada Rynku Pracy (kadencja 2016-2020) 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 2020 r. powołano na lata 20202024 nowy skład rady na mocy zarządzenia nr 1914/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada
2020 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Rynku Pracy w Płocku.
W 2020 roku rada odbyła 3 posiedzenia. Tematyka spotkań: sytuacja na lokalnym rynku pracy
(wielkość i struktura bezrobocia rejestrowanego), plan na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia w 2020 roku, plan organizacji nowych miejsc pracy, stażu, szkoleń i samozatrudnienia w
ramach aktywnych programów rynku pracy oraz innych form wsparcia w 2020 roku, plan na
finasowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku, plan na finansowanie innych
fakultatywnych zadań w 2020 roku, sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku
oraz podsumowanie pracy Miejskiej Rady Rynku Pracy w Płocku w roku 2019.
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 powołana
została zarządzeniem nr 1283/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2012 roku (zmienionym
zarządzeniem nr 3197/2013 z 10 czerwca 2013 r., nr 601/2019 z 7 czerwca 2019 r., nr 970/2019 z 28
października 2019 r.) i realizowała postanowienia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały nr 285/XV/2019 Rady Miasta Płocka z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
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W 2020 r. w ramach prac rady odbyło się: 36 posiedzeń ogólnych, 152 dyżury w formie stacjonarnej
oraz 28 dyżurów on-line. Na posiedzeniach ogólnych komisja opiniowała wnioski dot. wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opracowywała grafiki dyżurów, sporządzała wykazy
podejmowanych działań na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP oraz podejmowała
decyzje dotyczące: kierowania wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
kierowania spraw do Zespołu Biegłych, kierowania pism i odpowiedzi do urzędów w sprawach
zgłoszonych osób. Na posiedzeniach Zespołów Motywujących członkowie komisji aktywizowali
zgłoszonych uczestników do podjęcia terapii odwykowej, przyjmowali i wzywali wnioskodawców,
kontaktowali się telefonicznie z osobami zgłaszanymi i zgłaszającymi się osobiście do komisji.
7 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. Obecny skład komitetu został ustalony na mocy zarządzenia nr 1212/2020 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 16 stycznia 2020 roku. Informacje o naborach uzupełniających na członków Płockiego
Komitetu Rewitalizacji umieszczane były m. in. na stronie http://pozarzadowe.plock.eu/ i kierowane do
przedstawicieli organizacji pozarządowych funkcjonujących w Płocku.
Płocki Komitet Rewitalizacji pełni funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie Miasta Płocka i
stanowi forum w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zadaniem
komitetu jest dostarczanie opinii i stanowisk, które pomogają miastu w prawidłowym kształtowaniu
procesu rewitalizacji. W 2020 r. komitet odbył 1 posiedzenie dotyczące omówienia realizacji Płockiego
Programu Rewitalizacji. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych.
8 Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana na mocy zarządzenia nr
1111/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 października 2015 roku (w myśl ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
ustawy z dnia 5 czerwca 1996 roku o samorządzie powiatowym oraz rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i
powiatowych społeczności rad do spraw osób niepełnosprawnych).
W 2020 r. rada spotykała się raz na kwartał (spotkania w formie stacjonarnej oraz w formie zdalnej).
Główne tematy posiedzeń: podział środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz opiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Osoba Niepełnosprawna w
Społeczności Lokalnej.
Rada opiniowała zasady przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny Samorząd” do modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i
zawodową) i modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). W 2020 r. w tym
zakresie sporządzono 1 uchwałę. Rada opiniowała także projekty uchwał dotyczące podziału środków
PFRON na 2020 r. (w tym zakresie sporządzono 3 uchwały) oraz opiniowała zmiany dotyczące
wysokości dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt
rehabilitacyjny (w tym zakresie sporządzono 1 uchwałę). Kwestia dotycząca opiniowania projektów
uchwał przez przedmiotową radę jest regulowana przepisami art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159).
9 Komisje funkcjonujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku (Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej)
funkcjonują komisje opiniujące, w skład których wchodzą osoby delegowane z Miejskiej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, między innymi przedstawiciele następujących organizacji
pozarządowych: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” w
Płocku, Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku „Nie widzę Przeszkód”, Fundacja Ekonomii
Społecznej „Przystań” w Płocku.
Sposób powołania oraz zasady funkcjonowania przedmiotowych komisji określane są zarządzeniami
Dyrektora MOPS w Płocku oraz zarządzeniami dotyczącymi procedur przyznawania dofinansowań.
W 2020 r. odbyły się posiedzenia następujących komisji:
 ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, turystyki i
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rekreacji osób niepełnosprawnych – 1 posiedzenie w formie zdalnej,
 ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON dot. likwidacji barier
architektonicznych (lba), technicznych (lbt) i w komunikowaniu się (lbk) – 18 posiedzeń w formie
zdalnej,
 ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych – 21 posiedzeń w formie zdalnej,
 ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 21 posiedzeń w formie zdalnej,
 ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Aktywnego
Samorządu” – 7 posiedzeń w formie zdalnej.
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,
· 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 410/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów
aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
· 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,
· 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 2020 r. konsultacje z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz
organizacjami pozarządowymi dotyczyły następujących projektów aktów prawnych:
1 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 2021 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 2021 rok podlegał konsultacjom społecznym, w których można było wziąć
udział za pomocą udostępnionego na stronie internetowej formularza. Następnie projekt został
skonsultowany z członkami Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na posiedzeniu rady w
dniu 10 września 2020 r. podjęto uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowego projektu.
Program współpracy na 2021 r. został przyjęty uchwałą nr 411/XXIV/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 29
października 2020 r.
- w 2020 r. na stronie internetowej http://pozarzadowe.plock.eu/ udostępniono informacje dotyczące
prowadzonych od 3 do 17 lipca 2020 r. konsultacji społecznych projektu rocznego programu
współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok przyjętego
uchwałą nr 163/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. (z uwagi na
zakończenie etapu głosowania w Budżecie Obywatelskim Mazowsza, potrzebę wprowadzenia nowych
zadań do programu oraz zwiększenie środków na niektóre zadania publiczne program w grudniu 2020
roku został ponownie skierowany do konsultacji społecznych).
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e) uczestnictwo organizacji pozarządowych w konsultacjach społecznych:
- na mocy zarządzenia nr 1476/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 maja 2020 roku
przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu
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 2021 rok stanowiącego załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Płocka.
· konsultacje polegały na wyrażaniu opinii, składaniu uwag, wniosków i propozycji w formie
papierowej lub w formie elektronicznej w terminie od 22 maja do 8 czerwca 2020 r.
· z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został raport, który opublikowano na stronie
https://nowybip.plock.eu/ oraz w dniu 29 czerwca 2020 r. przekazano do wiadomości Płockiej
Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
f)

konsultowanie zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów
ofert ogłaszanych na 2021 rok:
- w dniu 3 lutego 2020 r. skierowano 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 na 2021 rok; zgodnie z § 13 ust. 4 programu współpracy na 2020 rok
komisje dialogu obywatelskiego jako podmioty inicjatywno-doradcze konsultowały przedmiotowe
zadania publiczne oraz omawiały cele, obszary priorytetowe i działania planowane na 2021 rok,
- zgodnie z § 12 ust. 1 programu współpracy na 2020 rok Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego
opiniowała (na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r.) propozycje celów, obszarów priorytetowych i
zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów ofert na 2021 rok.

g) zwiększenie uczestnictwa organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów:
- Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu (jako komórka odpowiedzialna
m. in. za koordynowanie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi) we współpracy z innymi
podmiotami przygotowała w sierpniu 2020 r. kartę realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Miasta Płocka – monitoring za 2019 rok, 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 wyznaczonych do monitorowania głównych zadań i kluczowych działań
przyczyniających się do realizacji ww. celu strategicznego 3.1.
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 ogłoszeń 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 zadania na zagwarantowanym
poziomie; standardy określone w formie katalogu otwartego mają charakter modelowy oraz tworzą
płaszczyznę współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi i Gminą Płock,
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b) promowanie działań organizacji pozarządowych w województwie mazowieckim i w kraju:
- udostępnianie na stronie internetowej http://pozarzadowe.plock.eu/ informacji kierowanych do
lokalnych organizacji pozarządowych dot. możliwości wzięcia czynnego udziału i zaprezentowania
swojej działalności w kolejnej edycji Audioriver Festival,
- promowanie na stronie internetowej http://pozarzadowe.plock.eu/ informacji dot. festiwalu Sektor 3.0
(największy festiwal dla ngo w Europie Wschodniej – http://sektor3-0.pl/festiwal/),
- udostępnianie na stronie internetowej http://pozarzadowe.plock.eu/ informacji kierowanych do
lokalnych organizacji pozarządowych dot. kolejnej edycji konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie
Zapobiegania Przestępczości, której finał zaplanowano w ramach Konferencji Dobrych Praktyk EUCPN
w Berlinie,
- promowanie lokalnych organizacji pozarządowych podczas ogólnopolskich warsztatów
organizowanych w Gliwicach, przez konsorcjum organizacji i przedsiębiorstw społecznych Klaster
Innowacji Społecznych, w ramach realizacji projektu Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0,
c)

współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących przygotowania i
prowadzenia oceny rewitalizacji:
- na mocy zarządzenia nr 1205/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2020 roku ogłoszono
dodatkowy nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji złożonego m. in. z
przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność społeczną i przedstawicieli organizacji
pozarządowych funkcjonujących w Płocku; zarządzeniem nr 1212/2020 Prezydenta Miasta Płocka z
dnia 16 stycznia 2020 roku dokonano zmiany w składzie Płockiego Komitetu Rewitalizacji,
- Rada Miasta Płocka na mocy uchwały nr 389/XXII/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. określiła zasady
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków oraz na mocy
uchwały nr 390/XXII/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. dokonała zmiany uchwały ustanawiającej na
pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalną Strefę Rewitalizacji i określiła m. in.:
szczegółowe zasady udzielania dotacji właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości
położonych na obszarze Specjalnej Strefy 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 235 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 Prezydenta Miasta Płocka 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; w listopadzie 2020 r. ogłoszono kolejną
edycję przedmiotowego konkursu na lata 2021-2023; zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Płocka
ogłoszoną w zarządzeniu nr 2072/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku, doskonalenie systemu wsparcia
obejmujące prowadzenie Centrum Aktywności Seniora powierzono Stowarzyszeniu na Rzecz
Wspierania Aktywności Seniorów AS,
- zgodnie z treścią zarządzenia nr 1152/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2019 r. Płockie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera wyłonione w trybie zaproszenia do składania
pisemnych ofert w zakresie prowadzenia usług na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz
Gmina Płock realizują wspólnie zadanie polegające na prowadzeniu usług na rzecz osób dotkniętych
chorobą Alzheimera w latach 2020-2021 w lokalu usytuowanym w budynku Centrum Aktywności
Seniora w Płocku przy ulicy Otolińskiej 6,
- program pod nazwą Miejsca Przyjazne Seniorom to wspólny projekt Gminy 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
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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 Płock oraz Płockiej Rady
Seniorów, realizowany od 2014 roku; na mocy uchwały nr 159/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30
maja 2019 r. oraz zarządzenia nr 1668/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 sierpnia 2020 roku w
sprawie: nadania regulaminu uzyskania i korzystania z „Płockiej Karty Seniora” dostępnej w ramach
Programu „Płocka Karta Mieszkańca” przedmiotowa karta wydawana jest (od dnia 1 września 2020 r.)
jako jeden z dostępnych pakietów w Programie Płocka Karta Mieszkańca; w 2020 r. wydano 1237 kart
(w tym 112 kart wg. starego wzoru i 1125 kart wg. nowego wzoru), natomiast ogólna liczba kart
wydana do dnia 31 grudnia 2020 r. wyniosła 3666;
- w ramach współpracy Gminy Płock oraz Płockiej Rady Seniorów, w dniu 8 marca 2020 r. w siedzibie
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów, zorganizowano na rzecz mieszkańców miasta
koncert Marka Dyjaka z okazji Dnia Kobiet.
e) realizacja inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie o pożytku:
- zgodnie z treścią rozdziału 2a ustawy o pożytku inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek
samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej; w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Płock mogą
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych złożyć wniosek o realizację zadania
publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub
siedzibę,
f) realizacja wspólnych działań na rzecz promocji miasta:
- na podstawie treści umów dot. realizacji zadań publicznych w 2020 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 mogły występować o
nadanie organizowanemu przedsięwzięciu honorowego patronatu Prezydenta Miasta Płocka; w 2020 r. o
nadanie ww. wyróżnienia wystąpiły m. in. następujące podmioty:
L. p. Nazwa organizatora

Nazwa wydarzenia

1

Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w
Płocku i Stowarzyszenie Sportu
Młodzieżowego Wisła Płock

Futbolove TUMY 2020

2

Stowarzyszenie „Akceptacja dla Autyzmu” Bieg Charytatywny

3

Towarzystwo Naukowe Płockie

Forum Myśli Politycznej i Prawnej

4

Stowarzyszenie Motopomocni

Bezpłatne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu
drogowego

5

Stowarzyszenie ECO ACTIVE

Bieg terenowy pn. Ultra Pazur

6

Polski Związek Wędkarski Kolo Nr 115
„Miejskie” w Płocku

Spławikowe Mistrzostwa Koła w kategorii kadetów,
juniorów i kobiet, XXV Otwarte Towarzyskie Zawody
Spławikowe z okazji Dnia Dziecka

7

Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA

XV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VIII
Mistrzostwa Lekarzy w Triathlonie MTB

8

Związek Harcerstwa Polskiego

Rajd Odkrywców

9

Stowarzyszenie Klub Rodziców Razem dla V Bieg Charytatywny „Razem dla Autyzmu”
Autyzmu

10

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Konferencja naukowa pn. „Myśli, symbole, stereotypy.
Polityka pamięci i narracje w polityce”
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11

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

II Płockie Forum Biznesu

12

Towarzystwo Kultury Języka Polskiego
Oddział w Płocku

Inauguracja działalności TKJP w Płocku

13

Klub Honorowych Dawców Krwi
„Legion” Oddział Płock

Krwawe Dni z Legionem

14

Stowarzyszenie na rzecz małżeństwa i
rodziny „NIE MA LEKKO”

Konferencja naukowa pn. „Państwo dla rodziny – rodzina
dla państwa”

15

Stowarzyszenie sportowe „Futbolgang”

Futbolgang CUP, Memoriał Piłkarski Płock – Miasto
Bohater 1920

16

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

XX Dzień Papieski

17

Stowarzyszenie Płock Biega No Age Limit V Bieg Obrońców Płocka 1920 r.

18

Płockie Towarzystwo Wioślarskie

XII Mistrzostwa Polski w Sprincie, XXXVII Memoriał
Juliusza Kawieckiego

19

Fundacja NEXTREME POKONAĆ
PRZESZKODY

Born in the Jungle – Pierwsze Mistrzostwa Dżungli

20

Stowarzyzsenie ECO ACTIVE

Bieg pn. Ultra Pazur

21

Polski Związek Emerytów i Rencistów w
Płocku

Mikrofon Seniora

22

Polski Związek Emerytów i Rencistów w
Płocku

Pokaz Mody Senioralnej

23

Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego
Wisła Płock

Badanie w obszarze treningu mentalnego i potrzeb
rozwoju umiejętności sportowych zawodników piłki
nożnej

24

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich Oddział w Płocku

III Mazowieckie Dni Technika w Płocku

25

Akademia Karate Tradycyjnego Płock

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate
Tradycyjnym

26

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt Animals Inspektorat w Płocku

Akcja społeczno-edukacyjna na rzecz zwierząt

27

Klub Karate Tradycyjnego

Traditional Karate Games 2020, Otwarta
Międzywojewódzka Liga Karate Tradycyjnego

28

Towarzystwo Naukowe Płockie

Jubileusz 200-lecia utworzenia TNP

29

Fundacja „Portal Fm – Pomagamy
Dzieciom”

„Mazowsze Czysta Kraina”

30

Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Narysujcie ciekawą
postać z legend do komiksu – Legendy Ciechanowa”

31

Klub Karate Tradycyjnego

Gwiazdkowy Turniej Karate

32

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Orszak Trzech Króli

g) zwiększenie wiedzy organizacji pozarządowych na temat możliwości współpracy finansowej:
- udostępnienie na stronie internetowej http://pozarzadowe.plock.eu/ informacji na temat Fundacji
ProNGO oraz kierowanie zaproszenia do udziału w kongresie ProNGO dot. prowadzenia przez
organizacje pozarządowe skutecznych i efektywnych działań w zakresie pozyskiwania środków
finansowych – https://pro-ngo.pl/kongres-pro-ngo/,
- udostępnienie na stronie internetowej https://nowy.plock.eu/ informacji na temat szkoleń online,
poradników, instrukcji i konsultacji telefonicznych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz
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Krajowy i drugiej edycji konkursu dotacyjnego finansowanego ze środków pomocowych z krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- monitoring realizacji przez Centrum Psychologiczno-Pastoralne "METANOIA" oraz Stowarzyszenie
Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 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 2020 r. poz. 2232, z 2021 r. poz. 159) na
podstawie zarządzenia nr 1128/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2019 r.,
h) modyfikacja procedur współpracy finansowej:
- zmiana procedury dot. współpracy finansowej wprowadzona zarządzeniem nr 1899/2020 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 12 listopada 2020 roku 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 m.in.: z zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych i zapisów rozporządzeń: w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego, w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii oraz w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii,
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 odbywało 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 na 2020 rok,
· 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 2020 (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:
295
Liczba zawartych umów:
196
Kwota zaplanowanych dotacji:
13.680.115,39 zł
Kwota przekazanych dotacji
11.920.619,88 zł
(na podstawie zawartych umów):
- zestawienie pod względem formy realizacji zadań otwartych konkursów ofert (ogłaszanych od
30.10.2019 r. do 14.11.2020 r.) oraz konkursów wieloletnich, w których termin realizacji zadań
obejmował m. in. rok 2020
Formy realizacji zadań publicznych:

Liczba konkursów:

powierzenie wykonywania
zadań publicznych, wraz z
udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji
10

18

wsparcie wykonywania zadań
publicznych wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich
realizacji
12

Liczba złożonych ofert:
Liczba zawartych umów:
Kwota przekazanych dotacji
(na podstawie zawartych umów):

59
32
9.565.152,54 zł

236
164
2.355.467,34 zł

- zestawienie otwartych konkursów ofert (ogłaszanych od 30.10.2019 r. do 14.11.2020 r.), w których
termin realizacji zadań obejmował m. in. rok 2020, pod względem zakresów sfer pożytku publicznego
określonych w § 14 programu współpracy oraz w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku:
L. p.

Zakres sfery pożytku
publicznego

1

pomoc społeczna

2

udzielanie
nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz
zwiększanie
świadomości prawnej
społeczeństwa
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
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

3

4
5

6

7

działalność na rzecz
dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynek
dzieci i młodzieży
nauka, edukacja,
oświata
i wychowanie

8

wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

9

ochrona i promocja
zdrowia, w tym

Rodzaje zadań
- organizowanie i świadczenie na terenie miasta Płocka
usług opiekuńczych
- 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
- organizowanie ośrodków wsparcia – prowadzenie tzw.
świetlicy wytchnieniowej,
- prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych
- prowadzenie poradni małżeństwa i rodziny

Kwota
rozliczonych
dotacji
7.388.643,81 zł
189.363,07 zł

210.694,57 zł

- organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego

201.600,00 zł

- organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych
w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki
Środowiskowej),
- organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych
w formie specjalistycznej
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii
zimowych

761.537,46 zł

- tworzenie systemu wspomagania dzieci
i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz
podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- kształcenie ustawiczne
- 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”,
- działania z zakresu rehabilitacji leczniczej,
- działania w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji

77.974,93 zł
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15.000,00 zł

397.302,63 zł

projekty
w trakcie

działalność lecznicza
w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności
leczniczej
10

11

pomoc społeczna,
w tym pomoc
rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
turystyka
i krajoznawstwo

-

12

13

kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa
narodowego
działalności na rzecz
osób
niepełnosprawnych

14

rewitalizacja

15

porządek
i bezpieczeństwo
publiczne
pomoc społeczna,
w tym pomoc
rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji
życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób
działalności na rzecz
osób
niepełnosprawnych
działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym

16

17
18

-

zdrowia i prowadzenie poradnictwa, w tym w zakresie
zdrowia psychicznego i geriatrii,
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 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
organizacja kursów, szkoleń kształcących przewodników
turystycznych po Płocku ze szczególnym naciskiem
na obsługę turystów obcojęzycznych
upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka,
setna rocznica obrony Płocka w 1920 roku

rozliczania

140.000,00 zł

70.871,03 zł

84.104,91 zł

- rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób
niepełnosprawnych,
- organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,
- działania zapobiegające dyskryminacji osób
niepełnosprawnych
- „ReAktywacja” – aktywizacja i integracja osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji
- zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami
w Płocku

23.234,30 zł

- organizacja i prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z
chorobami otępiennymi, wymagającymi opieki osób
trzecich,
- udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach
terminalnych i ich rodzinom

54.866,84 zł

- usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

224.903,33 zł

- prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego,
- organizowanie pomocy materialnej i niematerialnej,
- działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej,
- prowadzenie działań edukacyjnych,

16.149,88 zł
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55.000,00 zł
50.000,00 zł
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wspieranie
i upowszechnianie
kultury fizycznej

- aktywizacja społeczna
- organizacja szkolenia sportowego oraz udział
we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym
uwzględnieniem rozgrywek ligowych (2019/2020;
2020/2021)

233.790,00 zł

- zestawienie wieloletnich, otwartych konkursów ofert (ogłaszanych w latach 2017 – 2019), w których
termin realizacji zadań obejmował m. in. rok 2020, pod względem zakresów sfer pożytku publicznego
określonych w § 14 programu współpracy oraz w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku:
L. p.
1
2

3

Zakres sfery pożytku
publicznego
działalność na rzecz
osób w wieku
emerytalnym
ochrona i promocja
zdrowia, w tym
działalność lecznicza
w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia
2011 roku
o działalności
leczniczej
przeciwdziałanie
uzależnieniom
i patologiom
społecznym

Rodzaje zadań
- doskonalenie systemu wsparcia: prowadzenie Centrum
Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ulicy
Otolińskiej 6
- działania w zakresie edukacji zdrowotnej, 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
- zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym, w tym organizacja placówek
wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

Kwota
rozliczonych
dotacji
projekt
w trakcie
rozliczania
9.500,00 zł

96.468,51 zł

- zestawienie otwartych konkursów, ogłaszanych od 30.10.2019 r. do 14.11.2020 r., pod względem liczby
i tematyki realizowanych projektów oraz liczby beneficjentów (odbiorców zadania publicznego):
1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Zadanie: organizowanie i świadczenie na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych
- liczba projektów: 3
- liczba odbiorców: 767
- zakres projektów: zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym zamieszkałym na terenie
miasta Płocka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
a są jej pozbawione

2

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa
Zadanie: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej
- liczba projektów: 3
- liczba odbiorców: 1101
- zakres projektów: prowadzenie punktów świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie edukacji prawnej

3

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
Zadania: organizowanie ośrodków wsparcia – prowadzenie tzw. świetlicy wytchnieniowej, prowadzenie
ogrzewalni dla osób bezdomnych, prowadzenie poradni małżeństwa i rodziny
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- liczba projektów: 3
- liczba odbiorców: 280
- zakres projektów: prowadzenie świetlicy wytchnieniowej mającej na celu umożliwienie regeneracji,
wytchnienia, wypoczynku opiekunom, którzy na kilka godzin potrzebują zapewnić opiekę nad
zależnym niesamodzielnym członkiem swojej rodziny; udzielanie doraźnej pomocy w sytuacjach
kryzysowych (jesień/zima) poprzez zapewnienie pobytu w ogrzanym pomieszczeniu osobom
bezdomnym, potrzebującym krótkotrwałego schronienia i ochrony; prowadzenie poradnia
małżeństwa i rodziny będącej placówką, w której odbywają się cykliczne warsztaty
psychoedukacyjne oraz spotkania grup samopomocowych dla małżonków i ich rodzin
4

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej
Zadanie: organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego
- liczba projektów: 4
- liczba odbiorców: 87
- zakres projektów: prowadzenie świetlic, które w ramach działalności wspierają rodziny mające
trudności w wypełnianiu swoich zadań poprzez objęcie dzieci działaniami wychowawczymi,
opiekuńczymi i edukacyjnymi; działania podejmowane w świetlicach mają również na celu
zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży

5

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym
Zadania: organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej (Kluby
Profilaktyki Środowiskowej), organizacja placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie
specjalistycznej
- liczba projektów: 6
- liczba odbiorców: 258
- zakres projektów: organizacja i prowadzenie na terenie miasta Płocka placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej) oraz organizacja i prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie specjalistycznej pn. Klub Tygiel

6

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji czasu wolnego i
wypoczynku dzieci i młodzieży
Zadanie: organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych
- liczba projektów: 3
- liczba odbiorców: ok. 100
- zakres projektów: zimowiska harcerskie oraz żeglarskie ferie

7

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty
i wychowania
Zadania: tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych
oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży, kształcenie ustawiczne
- liczba projektów: 7
- liczba odbiorców: ok. 300
- zakres projektów: innowacyjne formy wsparcia dzieci i młodzieży uzdolnionej, zajęcia edukacyjne
przygotowujące do udziału w konkursach, zajęcia w zakresie przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych, zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi, nowoczesne programy
edukacyjne, szkolny happening i performance

8

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
Zadania: organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, szkolenie i
udział w rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie miasta Płocka, propagowanie aktywnych form kultury fizycznej, zadanie pn.
„Zostań Mistrzem – bokserski Płock”
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- liczba projektów: 55
- liczba odbiorców: ponad 4648
- zakres projektów:
 organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie:
biegania, wioślarstwa, strzelectwa, karate, tenisa, badmintona, frisbee, triathlonu, pływania,
piłki ręcznej plażowej, piłki nożnej, taekwondo, kickboxingu, piłki siatkowej, judo, aikido,
 szkolenie i udział w rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych w zakresie: tenisa na
wózkach, nauki pływania i rehabilitacji w wodzie, gier zespołowych (piłka nożna, piłka
siatkowa, piłka koszykowa),
 organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Płocka tj.: turniej
karate i judo, regaty, turniej piłki nożnej, wyścigi kolarskie, zawody wioślarskie, turniej
badmintona, turniej w tenisie na wózkach, igrzyska w piłce ręczne plażowej, sztafeta
olimpijska, zawody w bieganiu i pływaniu, zawody strzeleckie, mistrzostwa w kickboxingu,
turniej koszykówki, zawody bokserskie, turniej piłki siatkowej,
 propagowanie aktywnych form kultury fizycznej, w tym: biegów terenowych, zajęć
tanecznych, badmintona, kickboxingu, boksu tajskiego i olimpijskiego,
 prowadzenie zajęć sportowych w zakresie boksu olimpijskiego przeznaczonych dla dzieci
i młodzieży oraz zajęć rekreacyjno – ruchowych dla osób powyżej 19 roku życia
9

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
Zadania: działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, działania w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji
zdrowia i prowadzenie poradnictwa, w tym w zakresie zdrowia psychicznego i geriatrii, działania na
rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa, działania w zakresie upowszechniania wiedzy na
temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- liczba projektów: 3
- liczba odbiorców: 230
- zakres projektów: cykliczne spotkania dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz
członków ich rodzin – grupowe zajęcia edukacyjne i wspierające z zespołem terapeutycznym (lekarz
psychiatra, psycholog, pedagog), konsultacje specjalistyczne; cykl zajęć gimnastycznorehabilitacyjnych i warsztatów z psychologiem; cykl zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy
zorganizowanych dla dzieci; zabezpieczenie ratownicze uroczystości miejskich

10

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
Zadania: 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: 6
- liczba odbiorców: 486
- zakres projektów: prowadzenie dożywiania ubogich i bezdomnych, wsparcie odbiorców usług
opiekuńczych, prowadzenie ośrodków wsparcia, zajęcia dla osób z niepełnosprawnością

11

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa
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, organizacja kursów, szkoleń kształcących przewodników turystycznych po
Płocku ze szczególnym naciskiem na obsługę turystów obcojęzycznych
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- liczba projektów: 10
- liczba odbiorców: co najmniej 2912
- zakres projektów: akcja turystyczno-edukacyjna Odkryj z nami Płock (spacery po mieście,
zwiedzanie najważniejszych zabytków i poznawanie atrakcji turystycznych), wydanie przewodnika
pn. Płock miasto wielu kultur, organizacja rajdów, zlotów i konkursów dla członków PTTK oraz
społeczności lokalnej np.: Rajd Powitanie Wiosny, Rajd Pieczonego Ziemniaka, Rajd Ciżemka
12

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania: upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka, setna rocznica obrony Płocka w 1920
roku
- liczba projektów: 17
- liczba odbiorców: 4721
- zakres projektów:
· wystawy fotograficzne ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz prezentacja
dorobku fotografów działających w Płocku,
· wydanie książki „Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka”,
· warsztaty rękodzielnicze (ceramiczny, stolarsko-rzeźbiarski, tkaniny artystycznej i tkactwa),
· przegląd talentów artystycznych seniorów w kategoriach: literatura, małe formy sceniczne
teatralno-kabaretowe, muzyka i śpiew oraz taniec,
· warsztaty filmowe, komiksowe i wystawiennicze,
· spacer szlakiem płockich bohaterów, spotkanie z potomkiem Tadeusza Jeziorowskiego,
wystawa pamiątek i zdjęć, wydanie folderu informacyjnego,
· instalacja o treści patriotycznej zawierającej opis miejsc historycznych związanych z obroną
Płocka w 1920 roku oraz zdjęcia ze spaceru historycznego,
· koncert patriotyczny w wykonaniu HZPiT „Dzieci Płocka”, posadzenie dębu upamiętniającego
walkę w obronie Płocka,
· wykład biograficzny, prezentacja wierszy Faustyna Piaska oraz pieśni i piosenek,
zaprezentowanie suity kurpiowskiej,
· koncerty edukacyjne dla dzieci (muzyka włoska i muzyka hiszpańska),
· widowisko historyczno-muzyczne pn.”Setna rocznica obrony Płocka w 1920 roku”,
· digitalizacja jednostek archiwalnych – opracowań Aleksandra Macieszy z zakresu historii
fotografii, antropologii i medycyny,
· koncert prezentujący tańce polskie, w tym tańce góralskie, rzeszowskie, łowickie, kujawskie,
kaszubskie,
· warsztaty teatralne oraz spektakle,
· wydanie książki „Od Wisły do Korostenia” opisującej losy szwoleżerów tworzących 4
szwadron 201 Ochotniczego Pułku Szwoleżerów,
· spotkania promocyjne on-line oraz konkursy dla dzieci i młodzieży z płockich szkół,
· piknik rodzinny, gra miejska, uroczysty capstrzyk,
· konferencja pn. „Dziedzictwo 840 lat Małachowianki”, wydanie książki „Dziedzictwo i
tradycje najstarszej szkoły płockiej”, koncert wokalno-instrumentalny oraz wykłady dla
młodzieży podczas warsztatów malarskich i fotograficznych

13

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
Zadania: rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych, organizowanie
wypoczynku dla osób niepełnosprawnych, działania zapobiegające dyskryminacji osób
niepełnosprawnych
- liczba projektów: 5
- liczba odbiorców: 114
- zakres
projektów:
organizacja
turnusu
rehabilitacyjno-wypoczynkowego
dla
osób
niepełnosprawnych z doświadczeniem przewlekłej choroby psychicznej, organizacja cyklicznych
zajęć basenowych dla osób z niepełnosprawnością oraz wadami postawy, prowadzenie edukacji w
zakresie cukrzycy, rehabilitacja społeczna, zdrowotna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
utrzymanie i wzrost poziomu aktywności w życiu społecznym osób niesłyszących
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14

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji
Zadanie: „ReAktywacja” aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji
- liczba projektów: 5
- liczba odbiorców: 2633
- zakres projektów:
· spotkania rodzinne w ramach Stacji RodziNovo – darmowe spotkania familijne składające się z
6 spektakli teatralnych i 6 warsztatów teatralnych integrujących społeczność lokalną,
· ogród społeczny na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku dostosowany do osób
z niepełnosprawnością – inspiracja do spotkań osób zamieszkujących obszar rewitalizacji
i dzielenia się wiedzą między innymi z zakresu ogrodnictwa, architektury, ekologii, gotowania,
· kameralne koncerty plenerowe (na małej scenie mieszczącej się na Placu Stary Rynek)
w wykonaniu muzyków współpracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną,
· Żywe lekcje historii – zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w Płocku, uczestnictwo w spektaklu
teatralnym o tematyce żywotów świętych oraz w wyreżyserowanych scenkach
przedstawiających wybrane tematy historyczne zagrane przez aktorów wcielających się w
postaci historyczne; projekt skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół
podstawowych mających siedzibę na pierwszym podobszarze rewitalizacji,
· OdNowa kulturalna – spotkania „Po sąsiedzku” integrujące lokalną społeczność, połączone
z warsztatami robienia „lasów w słoiku” zorganizowane nocną; plenerowa impreza dla dzieci
pn. „Ekonoc pełna przygód” łączącą zabawę, edukację ekologiczną, poszukiwanie skarbów,
warsztaty projektowania strojów z materiałów ekologicznych; happening poetycko-malarski na
bulwarach nad Wisłą pod nazwą „Wisła w strofach i kolorach”, na który składało się wspólne
czytanie wierszy o Płocku i Wiśle oraz otwarty plener malarski pod kierunkiem uczniów I
Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego w Płocku i członków sekcji
plastyczno-malarskiej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku; imprezy
kulturalne w Mediatece pn. "W kręgu dziewięciu muz" (występ artystyczny kabaretu) oraz
Europejski Dzień Seniora (spektakl muzyczny "16 róż")

15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa
publicznego
Zadanie: zapewnienie bezpieczeństwa nad wodami w Płocku
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 10300
- zakres projektu: przeprowadzenie patroli ratowniczych na rzece Wiśle w granicach
administracyjnych miasta Płocka od maja do września, których celem było zminimalizowanie
zdarzeń niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu osób przebywających na wodzie i w jej
okolicy (ratownicy WOPR dokonali ponad 100 interwencji), podniesienie kwalifikacji ratowników
poprzez szkolenia, zakupienie 4 profesjonalnych kamizelek ratunkowych oraz 4 sztuk
profesjonalnych sztormiaków przeznaczonych do pracy w najtrudniejszych warunkach
atmosferycznych, dokonanie bieżącej konserwacji dwóch łodzi ratowniczych, samochodu oraz
przyczep podłodziowych biorących czynny udział w zapewnieniu bezpieczeństwa nad wodami w
Płocku, nagranie i udostępnienie 2 filmów instruktażowych „Bezpieczna zima z WOPR Płock” oraz
„Pierwsza pomoc w dobie pandemii COVID-19”

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
Zadania: organizacja i prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi,
wymagającymi opieki osób trzecich oraz udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach
terminalnych i ich rodzinom
- liczba projektów: 2
- liczba odbiorców: 28
- zakres projektu: organizacja i prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi,
wymagającymi opieki osób trzecich, udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorym w stanach
terminalnych i ich rodzinom
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych
Zadanie: usługa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
- liczba projektów: 1
- liczba odbiorców: 51
- zakres projektu: świadczenie nieodpłatnych usług asystenckich na rzecz dorosłych osób
niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Płocka

18

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Zadania: prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego, organizowanie pomocy materialnej i
niematerialnej, działania w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie działań
edukacyjnych, aktywizacja społeczna
- liczba projektów: 5
- liczba odbiorców: 945
- zakres projektów: warsztaty z edukacji cyfrowej dla seniorów (warsztaty o rożnych poziomach
zaawansowania w zakresie np. bezpiecznego korzystania z komputera, smartfona i współczesnych
komunikatorów online); pokaz mody senioralnej z udziałem 18 modeli (seniorek i seniorów)
poprzedzony warsztatami stylu, mody, urody i ruchu scenicznego; warsztaty Płocka Senior-Akcja z
zakresu zdrowia, doradztwa prawnego i psychologii; dwa koncerty w ramach projektu Śpiew łączy
pokolenia poprzedzone warsztatami z emisji głosu, w których łącznie uczestniczyło ok. 676 osób (76
osób podczas koncertu stacjonarnego i ok. 600 osób podczas koncertu transmitowanego online)
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Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
Zadanie: organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym,
ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (2019/2020; 2020/2021)
- liczba projektów: 30
- liczba odbiorców: ponad 1238
- zakres projektów: organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym,
ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych, w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki
ręcznej, koszykówki i tenisa stołowego

j)

zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w innych trybach określonych
w ustawie:
- w trybie art. 19a ustawy o pożytku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 39 uproszczonych ofert na
realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym, spośród których: 28 ofert zostało
zrealizowanych, 9 ofert zostało odrzuconych przez organ administracji publicznej zgodnie z przepisami
ww. artykułu, 2 oferty nie zostały zrealizowane na skutek rezygnacji wnioskodawcy z realizacji zadania
publicznego,
- zestawienie tzw. małych grantów pod względem formy realizacji zadań (39 uproszczonych ofert
złożonych w terminie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 finansowanie ich realizacji
na dofinansowanie ich realizacji
21
18
14
14
116.115,00 zł
80.420,00 zł
196.535,00 zł

w przedmiotowym okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek organizacji pozarządowej w
trybie, o którym mowa w art. 12 ustawy o pożytku,
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k) wdrażanie innych form współpracy finansowej:
- realizowanie przez organizacje pozarządowe w 2020 r. zadań publicznych na podstawie:
· 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,
· ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
- zestawienie liczby złożonych ofert, liczby zawartych umów oraz kwoty środków przekazanych
organizacjom pozarządowym na podstawie ww. ustaw w terminie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:
Liczba złożonych ofert:
Liczba zawartych umów:
Łączna kwota przekazanych środków:

56
38
1 251.548,10 zł

- udostępnienie informacji dot. otwartego konkursu ofert „Polska pomoc rozwojowa 2020” ogłoszonego
(na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, którego celem było wyłonienie najlepszych ofert z propozycjami zadań publicznych,
obejmujących realizację działań rozwojowych, zgodnie z założeniami planu współpracy rozwojowej w
odniesieniu do krajów i priorytetów objętych ww. dokumentem,
- udostępnienie informacji odnośnie procedury naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w
ramach III edycji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” ogłaszanej przez Wojewodę Mazowieckiego,
- udostępnienie informacji na temat nowej edycji konkursu grantowego Fundacji Banku Ochrony
Środowiska pn. „Zielona ławeczka”,
- udostępnienie informacji na temat VII edycji programu „MPotęga” (organizowanego przez Fundację
mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć), w ramach którego organizacje pozarządowe działające
w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania mogły ubiegać się o uzyskanie grantów,
- udostępnienie informacji na temat programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” – #wiktoria 1920,
w ramach którego organizacje pozarządowe mogły otrzymać wsparcie finansowe dla działań o
charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej
znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości,
- udostępnienie informacji na temat programu grantowego „Zdrowie dla Płocka” (organizowanego przez
Fundację ORLEN) promującego profilaktykę zdrowotną oraz stanowiącego inicjatywę skierowaną do
organizacji pozarządowych realizujących m.in.: zajęcia sportowe ukierunkowane na profilaktykę
zdrowotną, warsztaty dietetyczne i szkolenia z zakresu zdrowego odżywania, wykłady dotyczące
zdrowego trybu życia, szkolenia z zakresu zapobiegania chorobom,
- udostępnienie informacji dot. programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach
którego organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie finansowane na realizację usług opieki
wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością,
- udostępnienie informacji na temat X edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i IV
edycji konkursu grantowego dla osób indywidualnych i grup nieformalnych (ogłoszonych przez
Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”), w ramach których można było składać wnioski o wsparcie
projektów służących mieszkańcom Płocka, zakładających ukierunkowanie na poprawę jakości ich
życia.
l)

poprawa umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków
pozyskiwanych z UMP:
- prowadzenie przez Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu doradztwa i
konsultacji obejmujących zasady użytkowania tzw. panelu dla organizacji pozarządowych w aplikacji
Generator eNGO będącej platformą informatyczną do składania ofert na realizację zadań publicznych
ze środków z budżetu Miasta Płocka w otwartych konkursach ofert i 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,
- bieżące przekazywanie organizacjom pozarządowym (drogą elektroniczną, telefonicznie oraz w czasie
spotkań) informacji i porad związanych z aktualnie obowiązującymi wzorami ofert i ramowymi
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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,
- udostępnianie na stronach internetowych oraz za pomocą serwisu https://www.facebook.com/
informacji na temat ramowego harmonogramu otwartych konkursów ofert ogłaszanych na rok 2021
oraz informacji na temat modyfikacji procedury konkursowej (w tym modyfikacji sposobu składania
wniosków) wynikającej m. in.: z zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zapisów rozporządzeń w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3.

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

a) wsparcie instytucjonalne w zakresie dostępu do zasobów gminy:
- umożliwienie organizacjom pozarządowym, które z powodu wprowadzonych ograniczeń związanych z
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 miały kłopoty w funkcjonowaniu, składania
wniosków o zmniejszenie stawki za wynajęcie gminnych lokali użytkowych do wysokości 1% stawki
czynszu obowiązującego w marcu 2020 r.,
- udzielanie wsparcia w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokali w celu prowadzenia działalności
statutowej,
- udzielanie pomocy następującym organizacjom pozarządowym wynajmującym i użytkującym lokale w
budynku przy ulicy 3 Maja 18 w Płocku:
 Bank Żywności Związek Stowarzyszeń,
 Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce,
 Fundacja Miasto-Państwo,
 Krajowe Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”,
 Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa,
 Stowarzyszenie „Gaudium”,
 Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem „Odzyskać Więzi”,
 Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Płocka Wolne Miasto Płock,
 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru VOX Singers,
 Stowarzyszenie „Płocki Promyk Nadziei”,
 Stowarzyszenie Stokrotka,
 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- koordynacja procedury udostępniania w formie najmu bądź użyczenia pomieszczeń znajdujących się na
parterze budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława
Jagiełły w Płocku (lokale zajmowane dotychczas przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku) dla
następujących organizacji pozarządowych:
 Fundacja Miasto-Państwo,
 Krajowe Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom”,
 Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów,
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie Oddział Okręgowy w Płocku,
 Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru VOX Singers,
 Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Płocku,
 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- 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 (Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, Stowarzyszenie Instytut Działań
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Obywatelskich, Fundacja Badań Rozwoju i Innowacji),
 udostępnienia sali terapeutycznej oraz sali konferencyjnej celem organizowania np. konferencji,
szkoleń i spotkań okolicznościowych:
L. p. Nazwa podmiotu:

Liczba spotkań w 2020 r.

1

Fundacja Rozwoju Mikrosłopeczności Per Aspera Ad Astra

1

2

Intergrupa AA

2

3

Klub Sportowy Królewscy Płock

6

4

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

4

5

Moto Mikołaje

1

6

Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynentów

3

7

Płockie Towarzystwo Triathlonu Delta

1

8

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku

2

9

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Płocku

1

10

Polskie Towarzystwo Stomijne Pol-Ilko

1

11

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

7

12

Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku

2

13

Stowarzyszenie na Rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko"

4

14

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy

4

15

Stowarzyszenie "Razem dla autyzmu"

3

16

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

1

17

Stowarzyszenie Gubimy Centymetry i Kilogramy

2

18

Stowarzyszenie Płock Przyjazny Psom

1

19

Stowarzyszenie Wodniaków Horyzont

1

20

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej
w Płocku

9

21

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

1

22

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

1

23

Razem:

58

b) wsparcie informacyjno-promocyjne:
- wydanie w marcu 2020 r. (w związku z działaniami polegającymi na zapobieganiu, przeciwdziałaniu i
zwalczaniu COVID-19) rekomendacji dla organizacji pozarządowych dot. odwołania wszelkiego
rodzaju wydarzeń, zajęć oraz spotkań skupiających większą liczbę osób oraz zaleceń dot. unikania
miejsc publicznych oraz wdrażania czynności ochronnych obniżających prawdopodobieństwo infekcji,
- udostępnienie na skutek wprowadzenia stanu epidemii komunikatów Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku dot. ograniczania do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich
i pozostawania w miejscu zamieszkania, unikania przebywania w pomieszczeniach zamkniętych w
miejscach, gdzie występują skupiska ludzi oraz kontaktowania się w sytuacjach zagrożenia z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku,
- przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji i zaleceń Wojewody Mazowieckiego dot.
czasowego zawieszenia na terenie województwa działalności prowadzonej w: placówkach wsparcia
dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach
seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej,
- organizowanie różnego typu form pomocy dla lokalnych organizacji pozarządowych, których
funkcjonowanie zostało zakłócone przez epidemię, w tym:
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·

-

-

-

-

-

możliwość otrzymania maseczek ochronnych oraz płynu antybakteryjnego niezbędnych do
prowadzenia przez organizacje pozarządowe bieżącej działalności (dostarczanie maseczek i płynu do
odbiorców odbywało się w miarę możliwości i zasobów posiadanych przez UMP; odbiór środków
ochrony możliwy był również w siedzibie UMP przy Pl. Stary Rynek 1),
· propagowanie informacji dot. bezpłatnych akcji kierowanych do mieszkańców Płocka powyżej 65
roku życia obejmujących: profilaktyczne szczepienia przeciw pneumokokom oraz szczepienia
przeciw grypie w ramach Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców
miasta Płocka w latach 2018-2020,
· udostępnienie informacji dot. uruchomienia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
programu „Wspieraj Seniora” kierowanego do organizacji pozarządowych, których członkami są
osoby w wieku senioralnym oraz kierowanego do osób, które w obowiązującym stanie epidemii
zdecydowały się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej
potrzeby,
· udostępnienie informacji dot. prowadzonych (na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego
przez Fundację ADRA Polska i Fundację PZU), internetowych grup wsparcia psychologicznego i
świadczących darmowe poradnictwo psychologiczne dla osób dotkniętych skutkami epidemii,
udostępnianie na bieżąco informacji odnoszących się do restrykcji i zasad obowiązujących na skutek
wprowadzenia na terenie kraju od 24 października 2020 r. tzw. czerwonej strefy: zasłanianie ust i nosa,
ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży do 16 roku życia oraz osób w wieku 60+, nauka
zdalna, ograniczenia w funkcjonowaniu sklepów, galerii, punktów gastronomicznych, ograniczenia w
organizowaniu wydarzeń sportowych, religijnych i kulturalnych oraz imprez, zgromadzeń i spotkań
rodzinnych,
udostępnianie informacji dot. możliwości organizowania posiedzeń i spotkań władz organizacji
pozarządowych (tj. zarząd, organy nadzoru, organy programowe) w świetle przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
cykliczne udostępnianie informacji na temat corocznych obowiązków ciążących na organizacjach
pozarządowych obejmujących: czynności z zakresu księgowości tj. opłacenie składek, podatków i
zobowiązań finansowych, czynności inwentaryzacyjne, czynności sprawozdawcze i rozliczeniowe,
badanie kondycji i potrzeb III sektora poprzez kierowanie do lokalnych organizacji pozarządowych
ankiet (dot. obszarów działalności pożytku publicznego, zakładania różnego typu organizacji
pozarządowych, pisania statutów i regulaminów, księgowości i zatrudniania pracowników, kreowania
wizerunku w mediach społecznościowych, pisania ofert w ramach otwartych konkursów i tzw. małych
grantów, rozliczania dotacji i pisania sprawozdań z realizacji zadania publicznego),
bieżące organizowanie przez Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu
systemu wsparcia obejmującego m. in.: upowszechnianie informacji o planowanych kierunkach działań
III sektora, promowanie działalności pożytku publicznego, aktualizację stron internetowych
(https://nowybip.plock.eu/,
https://mojemiasto.plock.eu/,
http://pozarzadowe.plock.eu/,
https://nowy.plock.eu/, popularyzację współpracy z lokalnymi mediami, udzielanie rekomendacji i
patronatów dla działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
upowszechnianie informacji dot. punktów konsultacyjnych działających w Miejskim Centrum
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Płocku przy ul. Misjonarskiej 22 i obejmujących dyżury
specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, logopeda, instruktor terapii uzależnień, specjalista ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie) oraz dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.

c) wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych:
- organizowanie form pomocy poprzez przygotowywanie kompleksowego programu kierowanego do
organizacji pozarządowych, których funkcjonowanie zostało zakłócone przez epidemię, w tym:
· konsultacje z zakresu współpracy ngo z samorządem płockim pod numerami tel.: (24) 366 88 11 lub
606 395 893 oraz na adres e-mail centrum.wspolpracy@plock.eu,
· umożliwienie organizacjom pozarządowym, które realizowały zadania publiczne na podstawie
zawartych umów o dofinansowanie/sfinansowanie ich realizacji albo były na etapie procedury
konkursowej, a co do których wprowadzane w kraju ograniczenia mogły mieć wpływ na terminową
ich realizację, składania wniosków o aneksy do umów w zakresie dotyczącym terminów ich
realizacji,
· udostępnienie informacji o realizowanych przez Miejski Urzędu Pracy w Płocku zadaniach mających
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na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie działalności pozarządowej dla podmiotów uprawnionych
tj. fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, które
mogły otrzymać wsparcie i wnioskować o pomoc finansową w przypadku spadku przychodów z
działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%,
- praca nad przygotowaniem długofalowej polityki wspierania organizacji pozarządowych, które w
związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju (związaną z falą pandemii) doświadczyły wykluczenia i
trudności w realizacji działań statutowych, zmniejszyły swoje zdolności organizacyjne do realizacji
działań projektowych oraz utraciły płynność finansową, obejmującej:
 wykorzystywanie możliwości z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych dotyczących:
 wyrażania zgody na uruchomienie alternatywnych sposobów realizacji zadań publicznych
(form zdalnych, on-line, hybrydowych),
 wyrażania zgody na zmiany dotyczące sposobów realizacji zadań zleconych w zakresie zmian
kadry, harmonogramu i kosztorysu, a także zmniejszenia wymogów dotyczących rezultatów,
 uwzględniania przy rozliczaniu zadań publicznych siły wyższej jaką jest zagrożenie
epidemiologiczne COVID-19,
 uruchomienia wsparcia w trybie art. 19a ustawy pożytku bezpośrednio po zakończeniu
epidemii, aby wesprzeć organizacje, które znalazły się w trudnym położeniu finansowym z
powodu zatrzymania realizacji zadań publicznych,
 planowanie i realizację otwartych konkursów ofert, a także nie zmniejszanie kwoty środków na
realizację zadań w 2021 roku, w stosunku do lat poprzednich,
 przedłużanie kończących się umów najmu lokali gminnych w okresie obowiązywania ograniczeń
realizacji działań statutowych i projektowych oraz bezpośrednio po tym okresie,
 zapewnienie wsparcia informacyjno-doradczego dla organizacji pozarządowych w kwestiach
administracyjnych i prawnych wynikających z nowych przepisów związanych z COVID-19,
- udostępnienie informacji na temat programu „Spotlight: Social Good” stanowiącego serię bezpłatnych
szkoleń dedykowanych organizacjom pozarządowym i obejmujących tematykę: zwiększania potencjału
medialnego z wykorzystaniem narzędzi FB, współpracy z liderami lokalnych społeczności i
influencerami, prezentowania skutecznych praktyk kreatywnej działalności.
d) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego w Płocku:
- prowadzenie działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnych przez Referat Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu w 2020 roku:
 współpraca z wolontariuszami (191 aktywnych osób),
 delegowanie wolontariuszy do indywidualnej pomocy potrzebującym,
 delegowanie wolontariuszy do pracy w trakcie przedsięwzięć organizowanych przez organizacje
pozarządowe oraz placówki i instytucje publiczne: Feriowisko – Straż Miejska, Bajkowe Zabawy –
Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Bajkowe Zabawy dla Dzieci – Książnica Płocka, V Bieg
Charytatywny „Razem dla Autyzmu” – Klub Rodziców „Razem dla Autyzmu”, Zbiórka dla Zosi
Paczwy – Aleksandra Markowska,
 wydarzenia własne: Projekt „Offline” – kampania informacyjno-edukacyjna dot. korzystania z
internetu oraz urządzeń mobilnych, Ekologiczne Śniadaniówki dla Pierwszoklasistów – promocja
postaw proekologicznych, koordynacja akcji „Od Serducha dla Malucha” – przekazywanie pieluch
dla dzieci (program sponsorowany przez firmę TECH-EXPORT),
 promowanie działań wolontariackich (prowadzenie strony Wolontariatu Płockiego na portalu
społecznościowym Facebook oraz organizowanie spotkań ze studentami MUP w Płocku oraz
Politechniki Warszawskiej – Filia w Płocku,
 realizacja inicjatywy obejmującej szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta w ramach
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (osoby
współpracujące: Pani Sandra Panuś, Pani Lidia Pokorska, Pani Anna Żak-Laskowska, Pani
Magdalena Carter oraz wolontariusze z Płockiego Wolontariatu i Stowarzyszenia Aktywny Senior),
- prowadzenie działań wolontariackich na rzecz społeczności lokalnych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Płocku w 2020 r.:
 współpraca z 64 wolontariuszami (w tym 51 kobiet i 13 mężczyzn), z których najliczniejsza grupa
(28 osób) to wolontariusze od 25 do 50 roku życia,
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 udział wolontariuszy w działaniach tj.: wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych, pomoc w
organizowaniu projektów socjalnych (świetlice środowiskowe) i imprez organizowanych przez
miejskie instytucje (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), włączanie się w zbiórkę pieniędzy i
plastikowych nakrętek na rzecz chorej mieszkanki Płocka, udzielanie pomocy seniorom oraz
osobom niepełnosprawnym (w ramach działań podejmowanych na rzecz zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) – kupowanie artykułów spożywczych, higienicznych,
środków czystości oraz leków, pomoc w realizacji początkowego etapu programu Wspieraj Seniora.
- prowadzenie w 2020 roku działań wolontariackich (łączna liczba wolontariuszy wyniosła ponad 400)
podczas realizacji projektów, na które organizacje pozarządowe otrzymały dotacje w ramach otwartych
konkursów ofert z zakresu:
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – co najmniej 87 wolontariuszy,
 turystyki i krajoznawstwa – co najmniej 22 wolontariuszy,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 131 wolontariuszy,
 nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 8 wolontariuszy,
 nauki, oświaty, edukacji i wychowania – 17 wolontariuszy,
 organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży – 15 wolontariuszy,
 ochrony i promocji zdrowia – 29 wolontariuszy,
 zdrowia publicznego – 57 wolontariuszy,
 rewitalizacji – 33 wolontariuszy,
 porządku i bezpieczeństwa publicznego – 1 wolontariusz.
e) wsparcie inicjatyw obywatelskich:
- promowanie i nadzorowanie IX edycji programu Budżet Obywatelski Płocka na 2021 rok:
· prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej od 2 czerwca 2020 r.,
· przyjmowanie projektów zgłaszanych m. in. przez organizacje pozarządowe od 2 czerwca do 26
lipca 2020 r.,
· głosowanie mieszkańców od 28 września do 11 października 2020 r.,
· ogłoszenie wyników głosowania w dniu 14 października 2020 r.,
- udostępnianie informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza obejmującego projekty
ogólnowojewódzkie oraz podregionalne,
- udostępnianie informacji dot. konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”,
którego celem jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji pozarządowych w
podejmowaniu różnych społecznych wyzwań oraz nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw
(kandydatów można było zgłaszać w trzech kategoriach: ogólnopolskiej, lokalnej oraz w kategorii
zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19),
- promowanie akcji społecznej pn. „Karta dla Seniora” zorganizowanej w okresie Świąt Bożego
Narodzenia przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów,
- wspieranie i upowszechnianie projektu „Serce w telefonie – telefon zaufania dla seniorów” realizowanej
przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Oddział Regionalny w Płocku oraz Instytut Działań Obywatelskich (we współpracy z
Urzędem Miasta Płocka) i polegającej na uruchomieniu telefonu zaufania dla seniorów, którzy czują się
samotnie lub potrzebują rozmowy, informacji i wsparcia w zakresie psychologicznym lub prawnym.
f) współpraca z innymi partnerami społecznymi i instytucjonalnymi oraz przedsiębiorcami:
- współpraca z przedsiębiorcami i instytucjami, którzy przystąpili do programu Płocka Karta Seniora:
· na mocy uchwały nr 160/VIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2019 r. zarządzanie
programem „Płocka Karta Mieszkańca” zostało powierzone spółce Komunikacja Miejska – Płock
Sp. z o.o., która od 1.09.2020 r., na podstawie deklaracji przystąpienia instytucji/przedsiębiorcy do
„Płockiej Karty Seniora” zawiera umowy z partnerami oferującymi swoje produkty lub usługi
użytkownikom karty na specjalnych warunkach, opisanych w portalu internetowym
https://plockarta.eu/,
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- 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

L. p.
13
14
15

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

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”

g) organizowanie wspólnych spotkań, wydarzeń, imprez:
- koncert Marka Dyjaka z okazji Dnia Kobiet zorganizowany na rzecz organizacji pozarządowych oraz
mieszkańców miasta, w dniu 8 marca 2020 r. w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im.
Themersonów,
- w lutym 2020 r. (na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka) nastąpiło ogłoszenie XIII edycji
konkursu organizacji pozarządowych w Płocku o tytuł „Godni Naśladowania”, którego celem było
uhonorowanie najlepszych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego i działających na terenie miasta Płocka w 2019 r.; z uwagi na
wystąpienie stanu epidemii zmieniono regulamin konkursu i przedłużono termin na składanie zgłoszeń,
natomiast zarządzeniem nr 1483/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2020 r. unieważniono
ogłoszenie XIII edycji konkursu; podstawą unieważnienia był wprowadzony w dniu 20 marca 2020
roku stan epidemii oraz podjęcie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
h) promocja działań organizacji pozarządowych:
- prowadzenie kampanii pod nazwą „1% dla Płocka”, w ramach której wypełniając deklaracje podatkowe
za 2019 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 2019;
źródłem informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1%
podatku były dane udostępnione na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego https://niw.gov.pl/,
- prowadzenie i aktualizacja systemu informacyjnego (z wykorzystaniem kanałów informacyjnych
Urzędu Miasta Płocka), dotyczącego promocji działań organizacji pozarządowych, adresowanego do
mieszkańców miasta i członków lokalnie działających organizacji,
- udostępnianie informacji na temat koncertu pn. „Kraina uśmiechu” organizowanego przez sekcję
taneczną „Tańce w kręgu” Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej w
Płocku; koncert odbył się w dniu 10 grudnia 2020 r. w siedzibie HZPiT w Płocku i był transmitowany
on-line,
- udostępnianie informacji na temat działań organizacji pozarządowych oraz promowanie takich
wydarzeń jak: Światowy Dzień Organizacji Społecznych (27 luty), Międzynarodowy Dzień Tolerancji
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(16 listopada), Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia), Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza (5 grudnia),
- udostępnianie informacji na temat prowadzenia przez Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna
„Teen Challenge” ogrzewalni dla osób bezdomnych w Płocku; w ramach realizacji zadania publicznego
prowadzone były działania w zakresie udzielania wsparcia osobom bezdomnym i uzależnionym oraz
zapewniania miejsca schronienia w placówce ogrzewalni,
- udostępnianie informacji dot. działań podjętych (na skutek ogłoszenia stanu epidemii) przez
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS i polegających na:
· przekazywaniu, w okresie od 23 do 24 grudnia, świątecznych paczek dla seniorów i osób samotnych
będących w najtrudniejszej sytuacji,
· udzielaniu wsparcia seniorom w ramach akcji pn. „#covidowesos czyli pomoc mimo izolacji”
obejmującej telekonsultacje, robienie zakupów, realizowanie recept, opiekę nad domowymi
zwierzętami oraz pomoc materialną i rzeczową oferowaną najbardziej potrzebującym.
Rozdział 7
Monitoring realizacji programu współpracy
W programie współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok określone
zostały zasady monitoringu oraz wskaźniki ewaluacji umożliwiające ocenę realizacji przedmiotowego
programu. Ponadto ocena realizacji programu współpracy dokonana została na podstawie wskaźników
określonych w treści wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami
pozarządowymi na lata 2016-2020.
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 2021.
W 2020 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
11,71%
diagnozujących lokalne problemy miasta
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli
15
w tworzeniu dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez miasto
4,29%
Liczba komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
które udostępniały Radzie Pożytku lub komisjom dialogu obywatelskiego informacje
5
o programach, planach i innych działaniach planowanych przez miasto
Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli
2
w konsultacjach społecznych
0,57%
Liczba organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w konsultacjach
z zakresu zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów
54
ofert
Cel szczegółowy 1.3 Zwiększenie efektywności oceny programów strategicznych
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli
32
w monitoringu i ewaluacji programów oraz innych dokumentów strategicznych
9,14%
dotyczących realizacji zadań publicznych
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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
3
posiadających dokument określający standardy wdrażanych usług publicznych
Cel szczegółowy 2.2 Wzmocnienie współpracy partnerskiej miasta z organizacjami pozarządowymi
Liczba spotkań informacyjnych na temat inicjatywy lokalnej
0
Liczba wydarzeń promujących miasto, zorganizowanych wspólnie przez samorząd
7
i organizacje pozarządowe
Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie efektywności współpracy finansowej miasta z organizacjami
pozarządowymi
Liczba form działań informacyjnych na temat otwartych konkursów ofert
22
Liczba form działań informacyjnych na temat innych form współpracy finansowej urzędu
18
z organizacjami pozarządowymi
Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach
13.368.702,98 zł
otwartych konkursów ofert i tzw. małych grantów2
Liczba otwartych konkursów ofert ogłaszanych w ramach ustawy o pożytku, w których
22
termin realizacji zadań obejmował rok 2020
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w konkursach ogłaszanych na rok 2020
161
starały się o uzyskanie dotacji z miasta w ramach ustawy o pożytku oraz innych ustaw
46%
Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów ofert,
295
w których termin realizacji zadań obejmował 2020 r. (na podstawie ustawy o pożytku)
Liczba projektów realizujących w 2020 r. zadania publiczne w ramach konkursów ofert,
168
w których termin realizacji zadań obejmował 2020 r. (na podstawie ustawy o pożytku)
Liczba ofert złożonych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy
39
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Liczba działań informacyjnych na temat prawidłowego wypełniania ofert oraz
58
prawidłowej realizacji projektu
Liczba działań edukacyjnych z zakresu prawidłowego wypełniania ofert oraz prawidłowej
2
realizacji projektu
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
72
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2020 r. skorzystały z lokali gminnych
20,57%
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2020 r. skorzystały z doradztwa i
153
szkoleń prowadzonych przez komórki organizacyjne urzędu
43,71%
Cel szczegółowy 3.2 Zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2020 r. wzięły udział w różnych
56
formach spotkań na temat zadań ciał dialogu obywatelskiego
16%
Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które w 2020 r. uczestniczyły w pracach
63
(spotkaniach) ciał dialogu obywatelskiego
18%
Liczba komisji dialogu obywatelskiego
9
Liczba komórek organizacyjnych urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych,
które udostępniały Radzie Pożytku lub komisjom dialogu obywatelskiego informacje
5
o programach, planach i innych działaniach planowanych przez miasto
Cel szczegółowy 3.3 Aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności miasta
Liczba spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
20
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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na temat działań podejmowanych przez samorząd płocki
Cel szczegółowy 3.4 Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych
Liczba wydarzeń organizowanych wspólnie przez Miasto i organizacje pozarządowe
Liczba wydarzeń organizowanych przez Miasto promujących organizacje pozarządowe

8
3

Materiał opracowany na podstawie informacji (według stanu na dzień 26 marca 2021 r.) otrzymanych
od następujących podmiotów:
- Miejski Urząd Pracy w Płocku,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- Wydział Edukacji,
- Wydział Kształtowania Środowiska,
- Wydział Promocji i Sportu,
- Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy,
- Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich,
- Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych.
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