UCHWAŁA NR 86/VIII/2011
Rady Miasta Płocka

z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 836/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26
października 2010 roku 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 2011 rok”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz
1591, Dz.U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157,
poz.1241, Dz.U. Z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230) ,
art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz.14, nr 157 poz. 1241,
Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230) , art. 5a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (tekst jednolity Dz.U z 2010r nr 234 poz. 1536), uchwały nr
411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 r., § 6 ust. 2 uchwały
nr 780/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do uchwały Nr 836/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26
października 2010 roku 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 2011 rok”:

1. § 8 lit. b otrzymuje brzmienie:
„współpracy w Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,”;
2. dodaje się § 8a w brzmieniu:
1. Przy wskazanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.
Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z Prezydentem, komórkach
organizacyjnych Urzędu tworzy się zespoły tematyczne.
2. W przypadku chęci powołania przez organizacje zespołu tematycznego
przy komórkach organizacyjnych Urzędu przy których nie istnieje taki
zespół tematyczny, 5 organizacji, może złożyć wniosek w tej sprawie do
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych.
3. Zespoły tematyczne mają charakter inicjatywno-doradczy. Do ich zadań
w szczególności należy:
a) opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów
prawnych w zakresie działalności danego zespołu tematycznego;
b) delegowanie ekspertów do udziału w komisjach konkursowych;
c) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi
Urzędu w celu zwiększenia efektywności działań podejmowanych
przez samorząd na terenie Miasta;
d) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
e) występowanie do Prezydenta z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi
działalności Urzędu.
4. Koordynatorzy zespołów tematycznych wspólnie z przedstawicielami
Prezydenta określają tematy spotkań.
5. W skład zespołów tematycznych wchodzą po jednym przedstawicielu
zainteresowanych
organizacji,
działających
w
poszczególnych
dziedzinach na terenie Miasta, oraz przedstawiciel Prezydenta z komórki
organizacyjnej
Urzędu
zainteresowanego
pracami
zespołu
tematycznego, delegowanym przez kierującego właściwą merytorycznie
komórką organizacyjną Urzędu.
6. Pierwsze posiedzenie nowo tworzonego zespołu tematycznego zwołuje
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych w
porozumieniu z Prezydentem.
7. Na pierwszym posiedzeniu zespół tematyczny ustala: tryb i organizację
pracy, tryb zwoływania posiedzeń. W miarę możliwości wybiera
Koordynatora zespołu tematycznego, a jeśli się to nie uda, wybór
odbywa się na drugim spotkaniu.
8. Pracami zespołu tematycznego kieruje koordynator i przedstawiciel
Prezydenta. Kadencja koordynatora trwa jeden rok.
9. Na ostatnim posiedzeniu w roku zespół tematyczny wybiera na roczną
kadencję koordynatora. Jeżeli w okresie trwania kadencji nastąpi vacat
na funkcji koordynatora zespołu tematycznego członkowie zespołu
tematycznego
na specjalnym
posiedzeniu
wybierają
nowego
koordynatora, którego kadencja wygasa w dniu wyboru koordynatora na
rok następny.

10.Posiedzenia zespołów tematycznych są jawne. Ogłoszenia o
posiedzeniach zespołów tematycznych zamieszcza się na stronie
internetowej Urzędu co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.
Zapis ten nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych.
11.Spotkania zespołów tematycznych odbywają się w miejscach
prowadzenia działalności przez poszczególne organizacje lub w
siedzibie Urzędu.
12.Przedstawiciele Prezydenta w miarę potrzeby mogą z własnej inicjatywy
lub na wniosek organizacji zapraszać do udziału w posiedzeniach
ekspertów i obserwatorów, niemających prawa głosowania.
13.Obsługę techniczną danego zespołu tematycznego zapewnia właściwa
merytorycznie komórka organizacyjna Urzędu.
14.Zespół może zostać rozwiązany przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta
Płocka ds. Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z Prezydentem w
przypadku:
a) wygaśnięcia przedmiotu działania zespołu tematycznego,
b) braku aktywności zespołu tematycznego przez 3 kolejne miesiące,
c) podjęcia przez organizacje pozarządowe decyzji o rozwiązaniu
zespołu tematycznego.
15.Posiedzenia
zespołu
tematycznego
prowadzą
koordynator
i
przedstawiciel Prezydenta.
3. dodaje się § 8b w brzmieniu:
„W celu sprawnej koordynacji współpracy samorządu z organizacjami oraz
wymiany informacji Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji
Pozarządowych, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zwołuje spotkania
pracowników Urzędu, o których mowa w § 8a ust. 5.”
4. § 14 otrzymuje brzmienie:
„Na realizację programu zaplanowano środki w wysokości określonej w
uchwale budżetowej Rady Miasta Płocka.”;
5. § 17 otrzymuje brzmienie:
1. Komisje konkursowe powołane zarządzeniem Prezydenta w celu
zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych ze środków
Miasta, działają na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy oraz
postanowień programu.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą powołani przez Prezydenta
przedstawiciele Urzędu oraz osoby reprezentujące organizacje z
wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w
konkursie. Osoby reprezentujące organizacje są wskazywane przez
zespoły tematyczne.
3. Członkowie komisji z tytułu pracy w komisji nie otrzymują
wynagrodzenia.
4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem
doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. Zasady działania komisji konkursowej stanowią załącznik nr 1.
6. w § 10 ust. V dodaje się pkt 3a: „wypoczynek dla dzieci i młodzieży”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
Elżbieta Gapińska

Załącznik nr 1 do „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 2011 rok”.
Zasady działania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych
ofert
§1
1. Komisja konkursowa powołana w celu opiniowania złożonych ofert na
realizację zadań publicznych ze środków Gminy-Miasto Płock, zwana dalej
„komisją”, działa na podstawie art. 15 ust 2a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) oraz programu współpracy Gminy-Miasto Płock z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Komisja dokonuje merytorycznej oceny ofert zgłoszonych przez
uprawnione ustawowo podmioty w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych. Komisja działa na podstawie przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu
współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kryteriów
podanych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
3. Przy rozpatrywaniu ofert komisja ma obowiązek brać przede wszystkim
pod uwagę:
1) zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w ogłoszeniu
konkursowym,
2) efektywność proponowanych metod wsparcia,
3) zgodność celów statutowych oferenta z realizowanym zadaniem,
4) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
5) zadeklarowane przez oferenta warunki, w tym kwalifikacje osób,
bezpośrednio biorących udział w realizacji zadania,
6) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym zadeklarowany udział środków
z innych źródeł oraz wkład własny organizacji (finansowy lub
pozafinansowy),
7) jakość realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim
okresie: rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na
ten cel środków (o ile podmiot realizował już zadania ze środków GminyMiasto Płock),

8) wysokość puli środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania,
9) możliwość kontynuacji programu (w uzasadnionych przypadkach).
§2
1. Komisja pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 1/2 jej członków. Na
każdym z posiedzeń Komisji sporządzana jest lista obecności.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
3. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego
nieobecności Zastępca Przewodniczącego wyznaczeni przez Prezydenta w
zarządzeniu o powołaniu komisji konkursowej.
4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) ustalanie terminów posiedzeń Komisji,
2) inicjowanie i organizowanie prac Komisji.
5. Komisja, na podstawie informacji zawartych w ofercie, określa zakres zadania,
proponuje kwotę dofinansowania/sfinansowania, a także wskazuje pozycje
wymienione
w
budżecie
projektu,
które
zostaną
objęte
dofinansowaniem/sfinansowaniem.
6.
Ilość dofinansowywanych projektów jednej organizacji nie jest formalnie
ograniczona.
7.
Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym.
8.
W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma
Przewodniczący
lub
prowadzący
w
jego
zastępstwie
Zastępca
Przewodniczącego.
§3
Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem, po zapoznaniu się z wykazem
złożonych ofert, składają oświadczenie, którego wzór określa załącznik do
niniejszych zasad, lub powiadamiają osobę, która ich delegowała, o rezygnacji z
prac komisji i konieczności delegowania kolejnej osoby. Zmiana członka zespołu
powinna nastąpić do dnia pierwszego posiedzenia.
§4
1. Obsługę organizacyjno-techniczną komisji zapewniają pracownicy wskazani
przez dyrektora Wydziału.
2. W posiedzeniach komisji może uczestniczyć wskazany przez dyrektora
Wydziału sekretarz. Do jego obowiązków należy pomoc w obsłudze
organizacyjno-technicznej prac komisji. Sekretarz podlega bezpośrednio
Przewodniczącemu i nie ma prawa głosu.

……………………………………….

Płock, dnia ………………………

Imię i nazwisko

………………………………………….............................................................................
…...............................................................................................................
Data i tytuł ogłoszenia konkursu ofert

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z
biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną
wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert.

………………………………
podpis składającego oświadczenie

Uzasadnienie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek
współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze
zadań publicznych i uchwalania przez organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.
Program realizuje również zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Płocka do 2022 roku, gdzie ważną rolę odgrywają organizacje pozarządowe, które
są istotnym czynnikiem zwiększania poziomu aktywności obywatelskiej.
Organizacje prowadzą szereg działań obejmujących większość grup, jednostek i
środowisk potrzebujących wsparcia w sferze pomocy społecznej, ochrony
zdrowia, niepełnosprawności, krzewienia kultury fizycznej i sportu, edukacji i
oświaty, kultury, ochrony zabytków, walki z patologiami i uzależnieniami, ochrony
środowiska naturalnego, aktywizacji społeczności lokalnych. Działania te są
dobrowolnie
podejmowane
przez
osoby
autentycznie
zainteresowane
rozwiązywaniem istotnych problemów i wymagają wsparcia i współpracy ze
strony Gminy-Miasto Płock.
W celu lepszej nawiązania lepszej współpracy Urzędu Miasta Płocka z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 wyżej
wymienionej ustawy, powołuje się zespoły tematyczne, jako ciała opiniodawczodoradcze, działające przy Prezydencie Miasta Płocka. Ich celem będzie
nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy organizacjami, działającymi w danym
obszarze z komórkami organizacyjnymi Urzędu. Ponadto w celu ujednolicenia
procedur konkursowych, załącznikiem do programu stają się zasady działania
komisji konkursowych. Zastąpią one regulaminy konkursowe i wprowadzą takie
same zasady działania komisji w całym Urzędzie. Z programu współpracy
wykreśla się również kwotę przeznaczoną na realizację programu, gdyż za
każdym razem, po najdrobniejszej zmianie trzeba byłoby nowelizować uchwałę.
Zapis odsyłający do uchwały budżetowej, jest zapisem przyjętym przez wiele
urzędów (m.in. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) i rozwiązuje problem
zmiany kwoty.
Zgodnie z Uchwałą nr 779/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w
sprawie konsultowania z Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
§ 6 pkt 2 Uchwały nr 780/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w
sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej
Rady Działalności pożytku Publicznego, w dniu 7 marca 2011 r. zmiana programu
została pozytywnie zaopiniowana przez Płocką Radę Działalności Pożytku
Publicznego.

