
UCHWAŁA NR 322/XVIII/2016
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2016-2020”.

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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 i poz.1890), art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239 i poz. 
395), 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.  – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Wieloletni program rozwoju współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2016-2020”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski
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I.WPROWADZENIE 
 
1. Podstawa prawna 

Wieloletni Program Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto Płock z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016 
– 2020 (zwany dalej Programem Rozwoju Współpracy) powstał na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446),  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).  
W Programie określono także zdania i działania wynikające z innych ustaw: 

− ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.), 
− ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze 

zm.), 
− ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164), 
− ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 ze. zm.), 
− ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 

2011 r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.). 
 

2. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi Gminy Miasto Płock  
Program Rozwoju Współpracy jest programem wieloletnim i interdyscyplinarnym. Współpraca Gminy-Miasto 
Płock z organizacjami pozarządowymi odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy różnych obszarów. Z tego 
względu  jest powiązany zarówno w sferze planowania, jak i realizacji z innymi dokumentami programowymi 
Gminy-Miasto Płock, zwłaszcza ze „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka” oraz „Strategią 
rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2020.”  
Szczegółowe zapisy związane z wdrażaniem Program Rozwoju Współpracy będą zawarte w rocznych 
Programach 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.  
 

3. Zakres Programu 
Program Rozwoju Współpracy obejmuje wszystkie sfery współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w okresie od 2016 roku do 2020 roku. Najważniejszą przesłanką podjęcia prac nad Programem 
Rozwoju Współpracy była potrzeba stworzenia długofalowej strategii współpracy Gminy-Miasto Płock z 
organizacjami pozarządowymi. Program został oparty na „Płockim Modelu Współpracy”, opracowanym  w 
ramach projektu „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich 
organizacji pozarządowych”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W „Płockim 
Modelu Współpracy” określono trzy obszary współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi. Delimitacja obszarów współpracy stanowiła podstawę przeprowadzenia diagnozy oraz 
określenia celów współpracy na lata 2016-2020.  
W Programie Rozwoju Współpracy sformułowano cele współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowym, zadania i sposób ich realizacji oraz podmioty realizujące poszczególne działania i okres ich 
realizacji. Określono także wskaźniki  monitoringu umożliwiające cykliczną ocenę realizacji wyznaczonych 
celów współpracy. Zawarto także opis sposobu jego tworzenia oraz przebieg konsultacji społecznych z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w proces realizacji.  
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II.DIAGNOZA WSPÓŁPRACY  
 

Diagnoza współpracy Gminy Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi została opracowana na podstawie: 
− Sprawozdań z realizacji rocznych Programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie za lata 2010-2014; 

− Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, zawierającego ocenę jakości współpracy Gminy-Miasto Płock i 
organizacji pozarządowych, opracowanego w trakcie prac nad projektem „Potencjał – Działanie - Rozwój: 
nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych” realizowanym w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Płock 2015;  

− Ankiet potrzeb organizacji pozarządowych przeprowadzonych przez Pełnomocnika w latach 2014-2015 
(przeprowadzono 150 ankiet); 

− „Płockiego Modelu Współpracy” opracowanego w ramach Projektu „Potencjał – Działanie - Rozwój: nowy 
wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych”, Płock 2015; 

− „Raportu podsumowującego - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie rekomendacji dla zasad 
współpracy z organizacjami pozarządowymi” sporządzonego w ramach projektu „Modernizacja zarządzania 
oraz szkolenia podnoszące poziom kompetencji urzędów gmin zrzeszonych w ZGRP”, Płock 2012 (dane 
dotyczą lat 2011 -2012). 
 

Diagnozę opracowano w układzie trzech obszarów: 
1. Współpraca Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk 

publicznych 
2. Współpraca Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 
3. Infrastruktura współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi, tworzenie warunków do 

społecznej aktywności 
Obszary te zostały wyznaczone w nawiązaniu do „Płockiego Modelu Współpracy”. 
 
 

1. Charakterystyka organizacji pozarządowych 
Na terenie Miasta Płocka działa około 340 organizacji pozarządowych (wg mapy aktywności prowadzonej 
przez Centrum ds. Organizacji Pozarządowych), w tym w obszarach: 
− sportu i rekreacji – 99 organizacji pozarządowych (29 %), 
− kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, organizacje kombatanckie–71 organizacji pozarządowych (20 %), 
− pomocy społecznej – 39 organizacji pozarządowych (11 %), 
− zdrowia i profilaktyki uzależnień – 38 organizacji pozarządowych (11 %), 
− edukacji – 19 organizacji pozarządowych (6 %), 
− inna działalność – 76 organizacji pozarządowych (23 %). 

 
Obszary działalności organizacji pozarządowych 
Wśród płockich organizacji pozarządowych przeważają organizacje działające w obszarze sportu i rekreacji 
(29%) oraz organizacje działające w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa i organizacje kombatanckie (20%). 
W obszarze pomocy społecznej działalność prowadzi 11 % organizacji pozarządowych, taki sam procent 
organizacji pozarządowych działa w obszarze zdrowia i profilaktyki uzależnień. Strukturę obszarów 
działalności płockich organizacji pozarządowych przedstawiono na Wykresie Nr 1: 
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                                                                                                        Wykres Nr 1          

                                                       
Źródło: „Mapa aktywności” prowadzona przez Centrum ds. Organizacji Pozarządowych 

 
Organizacje pozarządowe wg daty powstania 
Najwięcej organizacji powstało w latach 1981-1990 (informacje przedstawiono na Wykresie Nr 2: 
 

                                                                                                                              Wykres Nr  2     

  
Źródło: „Raport podsumowujący - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie rekomendacji  
dla zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi” 

 
Wiele organizacji pozarządowych powstało w ostatnich latach, w bazie organizacji pozarządowych 
prowadzonej przez Centrum ds. Organizacji Pozarządowych znajduje się 30 podmiotów, które powstały w 
latach 2000 – 2015. 

 
Członkowie organizacji pozarządowych wg płci  
Strukturę płci członków organizacji pozarządowych przedstawia Wykres Nr 3: 

                                                                                   Wykres Nr 3 

 
Źródło: „Raport podsumowujący - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie rekomendacji  
dla zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi” 
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W organizacjach pozarządowych we wszystkich obszarach tj. „władze organizacji, „komisja rewizyjna” i 
„członkowie organizacji” przeważają kobiety nad mężczyznami.  
 
 
Zasoby lokalowe organizacji  
Dysponowanie lokalem ma duże znaczenie dla możliwości prowadzenia działań statutowych przez organizacje 
pozarządowe oraz wpływa na stabilność realizowanych przez nie zadań. Organizacje pozarządowe korzystają z 
zasobów lokalowych Gminy-Miasto Płock, swoje różnorodne działania prowadzą na terenie szkół, obiektów 
sportowych, we współpracy z instytucjami kultury, korzystają także z lokali Centrum ds. Organizacji 
Pozarządowych. Organizacje pozarządowe, w odróżnieniu od innych podmiotów, mają możliwość wynajęcia 
lokali użytkowych będących własnością Gminy w trybie bezprzetargowym.  

W 2015 r. na podstawie umów najmu lub umów użyczenia, 43 organizacje pozarządowe, tj. 13% ogółu 
organizacji korzystało z lokali Gminy-Miasto Płock. Ponadto organizacje pozarządowe korzystają z gminnych 
zasobów lokalowych przy realizacji działań finansowanych z budżetu Gminy-Miasto Płock w trybie otwartych 
konkursów ofert.  

Zasoby materialne organizacji pozarządowych  
Zasoby materialne organizacji pozarządowych przedstawiono na Wykresie Nr 4: 
 

                                              Wykres Nr 4 

 
Źródło: „Raport podsumowujący - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie  
rekomendacji dla zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi” 

 
Zasoby materialne są niezbędne do sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Najczęściej 
wykorzystywane są komputery (74%) i drukarki. Inne zasoby materialne to: sprzęt rehabilitacyjny, 
oświetleniowy i nagłośnieniowy, wyposażenie biurowe i świetlicowe, sprzęt medyczny, namioty, kuchnie 
polowe, kanadyjki, fantomy, tablice. 
 
 
Struktura bud żetów organizacji pozarządowych  
 
Budżety organizacji pozarządowych  
 
Wielkość rocznego budżetu organizacji pozarządowych ma kluczowe znaczenie dla jakości i intensywności ich 
działań. W przypadku 37% organizacji pozarządowych budżet przekraczał 110 000 zł, a 25% organizacji 
pozarządowych określiło swoje budżety poniżej 10 000 zł (dane za 2011 rok). 
 
Wielkość budżetów organizacji pozarządowych przedstawiono na Wykresie Nr 5: 
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                               Wykres Nr 5 

 
Źródło: „Raport podsumowujący - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie  
rekomendacji dla zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi” 

 
 
Źródła finansowania organizacji pozarządowych 
 
Organizacje pozarządowe jako główne źródła finansowania swojej działalności wskazywały:  

− składki członkowskie (25%); 
− samorząd terytorialny (24%); 
− darowizny i zapisy (9%). 
Środki finansowe  Unii Europejskiej stanowiły zaledwie 3% pozyskiwanych środków. 
 
Strukturę źródeł finansowania organizacji pozarządowych przedstawiono na Wykresie Nr 6: 
 

                                                                                                        Wykres Nr 6 

 
Źródło: „Raport podsumowujący - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie rekomendacji  
dla zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi” 

 
Formy aktywności  organizacji pozarządowych  
Formy aktywności  organizacji pozarządowych przedstawiono na Wykresie Nr 7: 
 

                           Wykres Nr 7 

 
Źródło: „Raport podsumowujący - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie  
rekomendacji dla zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi” 
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Najczęściej wymieniane formy działania, wskazane przez organizacje pozarządowe: 

− organizacja czasu wolnego beneficjentów (31%); 
− zbiórka żywności dla beneficjentów (13%); 
− zbiórka odzieży dla beneficjentów (9%); 
− rehabilitacja, zabiegi medyczne dla beneficjentów (9%). 

 
Wśród innych form działalności organizacje pozarządowe wymieniały: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 
propagowanie dóbr kultury, edukację informatyczną, szkolenia, warsztaty, konkursy. poradnictwo rodzinne, 
zajęcia sportowe, udział w zawodach, pomoc osobom bezdomnym, wykonywanie darmowych badań i działania 
artystyczne. 
 
Najważniejsze problemy związane z prowadzeniem działalności statutowej  
Ponad połowa organizacji pozarządowych (61%) wskazuje, że największym problemem związanym z 
prowadzeniem działalności statutowej są problemy finansowe, pozyskiwanie środków finansowych na 
działalność statutową stanowi dla organizacji pozarządowych kluczowy czynnik ich rozwoju. Kolejne trudności 
wskazywane przez organizacje pozarządowe to problemy lokalowe (30%) oraz problemy związane z 
wyposażeniem technicznym lub zasobami materialnymi (27%). Wskazane bariery mają wpływ na rozwój 
organizacji i ograniczają możliwości poszerzania ich działalności.  
 
Najważniejsze problemy organizacji pozarządowych związane z prowadzeniem działalności statutowej 
przedstawiono na Wykresie Nr 8: 

                                                                                 
                                                                                                                                  Wykres Nr 8 

 
Źródło: „Raport podsumowujący - Diagnoza kondycji współpracy i opracowanie  
rekomendacji dla zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi” 

 
 

2. Lokalny Indeks Jakości Współpracy 
 

W latach 2014 -2015 w  ramach projektu  ,,Potencjał –Działanie – Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta 
Płocka i płockich organizacji pozarządowych” dwukrotnie została przeprowadzona samoocena współpracy 
Gminy-Miasto Płock i organizacji pozarządowych. Samoocena została przeprowadzona metodą Lokalnego 
Indeksu Jakości Współpracy zgodnie z metodologią  „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji 
pozarządowych” rekomendowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
W ramach prac nad Lokalnym Indeksem Jakości Współpracy dwukrotnie zostało przeprowadzone badanie 
ankietowe wśród organizacji pozarządowych, które dokonały oceny współpracy z samorządem płockim.  
 
Badaniem objęto pięć obszernych tematycznych: 
1. Zakres realizowanej współpracy 
2. Ocena administracji samorządowej 
3. Ocena organizacji pozarządowych 
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4. Ocena zewnętrznych uwarunkowań 
5. Ocena rezultatów współpracy 
 
Wyniki badań dla poszczególnych obszarów tematycznych opracowano w formie ocen w skali od 1 do 5. 
Zestawienie tych oceny przedstawiono w Tabeli Nr 1: 
 
                                                                                                Tabela Nr 1 

Kategoria oceny Ocena 

Zakres współpracy 3,92 

Podejście administracji 4,09 

Podejście organizacji 3,83 

Uwarunkowania współpracy 3,50 

Rezultaty współpracy 3,70 

Średnia z ocen cząstkowych 3,81 

Źródło: „Lokalny Indeks Jakości współpracy” 
 
Współpracę samorządu i organizacji pozarządowych, jako bardzo dobrą lub dobrą ocenia 81% organizacji 
pozarządowych, zaledwie 4% ocenia ją źle lub bardzo źle. Ogólną ocenę jakości współpracy samorządu i 
organizacji pozarządowych przedstawiono na Wykresie Nr 9: 
 

                                                                          Wykres Nr 9 

 
Źródło: „Lokalny Indeks Jakości współpracy” 

 
Obszar 1. Zakres realizowanej współpracy 
Zakres badania dotyczył ilości obszarów, w ramach których organizacje współpracowały z Gminą-Miasto 
Płock, zróżnicowania działalności statutowej NGO działających na terenie Miasta Płocka oraz uwzględniał 
opinie w zakresie intensywności i jakości współpracy. 
 
Ocenę zakresu realizowanej współpracy w 2015 r. przedstawiono na Wykresie Nr 10: 
 

                                                                            Wykres Nr 10 

 
Źródło: „Lokalny Indeks Jakości współpracy” 
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Organizacje pozarządowe dobrze oceniają zakres współpracy z Gminą-Miasto Płock. 
 
Obszar 2. Ocena administracji samorządowej 
Ocenie podlegały działania Gminy-Miasto Płock na rzecz aktywizacji III sektora, postawa względem 
organizacji pozarządowych, realizacja działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz na rzecz ich integracji. 
Ocenę podejścia i sposobu działania administracji samorządowej w 2015 r. przedstawiono na Wykresie Nr 11: 
 

                                                                 Wykres Nr 11 

 
Źródło: „Lokalny Indeks Jakości współpracy” 

 
Organizacje pozarządowe dobrze oceniają administrację samorządową w odniesieniu do prowadzonej 
współpracy z płockim III sektorem. 
 
Obszar 3. Ocena organizacji pozarządowych 
Organizacje dokonały oceny poziomu aktywności społecznej mieszkańców, podejścia organizacji 
pozarządowych do współpracy z samorządem i innymi partnerami, w tym wolę współdziałania przy 
rozwiązywaniu lokalnych problemów, stosowane zasady partnerstwa w relacjach z innymi podmiotami. 
 
Ocenę podejścia i sposobu działania organizacji pozarządowych w 2015 r. przedstawiono na Wykresie Nr 12: 
 

                                                                                          Wykres Nr 12 

 
Źródło: „Lokalny Indeks Jakości współpracy”  

 
Organizacje pozarządowe oceniają własną aktywność na poziomie średnim.  
 
Obszar 4. Ocena zewnętrznych uwarunkowań 
Badaniu podlegał stosunek organizacji pozarządowych do obowiązujących rozwiązań prawnych oraz 
programów i działań władz krajowych w kontekście ich sprzyjania rozwojowi współpracy między 
organizacjami pozarządowymi i samorządem. 
 
Ocenę zewnętrznych uwarunkowań współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi w 2015 r. 
przedstawiono na Wykresie Nr 13: 
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Wykres Nr 13 

 
Źródło: „Lokalny Indeks Jakości współpracy” 

 
Organizacje pozarządowe średnio oceniają istniejące warunki zewnętrzne regulujące współpracę między 
samorządem i NGO. 
 
Obszar 5. Ocena rezultatów współpracy 
Jako zasadnicze rezultaty prowadzonej współpracy Gminy-Miasto Płock i organizacji pozarządowych ocenie 
podlegały: 

− Wpływ współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na jakość i dostępność usług 
świadczonych mieszkańcom miasta 

− Wpływ dotychczasowej współpracy z samorządem na rozwój swojej organizacji. 
 

 
Ocenę rezultatów współpracy w 2015 r. przedstawiono na Wykresie Nr 14: 
 

                                                                                Wykres Nr 14 

 
Źródło: „Lokalny Indeks Jakości współpracy” 

 
Organizacje są zdania, że współpraca z samorządem przynosi dobre rezultaty.  
 
Na posiedzeniu Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kwietniu 2015 r. dokonano oceny i 
wypracowano Lokalny Indeks Jakości Współpracy w trzech obszarach współpracy: 
 

− Obszar  „Tworzenie polityk publicznych – ocena „4” 
Ocena „4” oznacza, że wspólnie są tworzone wszystkie ważne polityki i dokumenty, odbywają się ich 
konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz wymiana informacji. Programy współpracy 
odzwierciedlają prawdziwe relacje między samorządem i organizacjami pozarządowymi i gwarantują ich 
poprawność. 
 

−   Obszar „Realizacja zadań publicznych” -  ocena „5” 
Ocena „5” oznacza, że samorząd regularnie prowadzi konkursy dla organizacji pozarządowych. 
Organizacje pozarządowe realizują zadania w bardzo różnych obszarach i w co najmniej kilku z nich 
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istnieje stała i stabilna współpraca. Organizacje pozarządowe współuczestniczą w ocenie realizacji zadań 
publicznych. 
 

−   Obszar „Rozwijanie infrastruktury współpracy” – ocena „5” 
Ocena „5” oznacza, że samorząd inwestuje w rozwój organizacji na swoim terenie. Organizuje dla nich 
szkolenia, udziela wsparcia merytorycznego (np. porady prawne), pomaga w organizacji konferencji, 
przedstawiciele samorządu uczestniczą w spotkaniach środowisk pozarządowych. Organizacje 
pozarządowe mogą liczyć na pomoc, gdy chcą rozszerzyć swoją działalność, współpracować z innymi 
samorządami. Aktywnie działa Płocka Rada Pożytku Publicznego. 

 
 
Płocki Model Współpracy 
Płocki Model Współpracy obejmuje obszary istotne dla partnerskiej współpracy Gminy-Miasto Płock i 
płockich organizacji pozarządowych, tworzy spójny system współpracy w trzech płaszczyznach: 
A. Współpraca Gminy-Miasto Płock i płockich organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk 

publicznych obejmuje następujące obszary: 
1. Współtworzenie strategii i programów realizujących polityki publiczne; 
2. Konsultowanie przez organizacje pozarządowe projektów programów publicznych oraz zasad realizacji 

innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk; 
3. Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów. 

 
B. Współpraca Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 

obejmuje następujące obszary: 
1. Realizację zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych; 
2. Współpracę niefinansową przy realizacji zadań publicznych; 
3. Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych. 
 

C. Infrastruktura współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi, tworzenie warunków do 
społecznej aktywności obejmuje następujące obszary: 
1. System wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych;  
2. Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych; 
3. Partnerstwo lokalne. 

 
 
 
3. Diagnoza dotycząca współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

tworzenia polityk publicznych 
 

1) Współtworzenie strategii i programów realizujących polityki publiczne  
Organizacje pozarządowe aktywnie uczestniczą w tworzeniu programów i polityk publicznych. 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych do zespołów opracowujących dokumenty programowe Gminy-
Miasto Płock są wyznaczane przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisje Dialogu 
Obywatelskiego (Zespoły tematyczne). 
 
Organizacje pozarządowe biorą udział w: 

1. Diagnozowaniu lokalnych problemów; 
2. Wypracowaniu wskaźników do przeprowadzenia diagnozy; 
3. Wzajemnym informowaniu się o planach, zamierzeniach i kierunkach działania poprzez strony 

internetowe, portale społecznościowe, spotkania informacyjne na temat planów; 
4. Opracowaniu strategii i programów polityk publicznych. 
 
Organizacje pozarządowe uczestniczyły m.in. w tworzeniu następujących programów: 
− Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
− Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2014,  
− Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2011 – 2016, 
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− Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014 – 2020, 
− Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016, 
− Programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy-Miasto Płock.  
2) Konsultowanie przez organizacje pozarządowe projektów programów publicznych oraz zasad realizacji 

innych przedsięwzięć w zakresie tworzenia polityk 
Procedury i standardy konsultacji społecznych programów i polityk publicznych realizowanych  przez 
Gminę-Miasto Płock zostały określone Uchwałą Rady Gminy. 
Konsultacjom społecznym podlegają projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe, Płocka Rada Działalności Pożytku 
Publicznego, Komisje Dialogu Obywatelskiego (Zespoły tematyczne) oraz inne ciała opiniująco – doradcze 
reprezentujące organizacje pozarządowe. 
 
Organizacje pozarządowe uczestniczyły między innymi w konsultacjach społecznych  następujących aktów 
prawnych i dokumentów: 

− Tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych ze środków budżetu Miasta Płocka oraz rozliczania przyznanych dotacji i kontroli 
realizowanych zadań finansowanych lub współfinansowanych z dotacji, 

− Programu wspierania rodziny na lata 2014 – 2016, 
− Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Płocku w latach 2014 – 2018, 
− Programu rozwoju turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku, 
− Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, 
− Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014 – 2020. 

 
Co roku jest konsultowany roczny programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi. 
 

3) Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów 
Uczestnictwo organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów reguluje Uchwała Rady 
Miasta określająca zasady i tryb prowadzenia ewaluacji polityk i programów publicznych na terenie Miasta 
Płocka.  

 
4. Diagnoza dotycząca współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

realizacji zadań publicznych 
 

1) Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych 
Współpraca o charakterze finansowym Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi odbywa się w 
następujących formach: 

− powierzania wykonania zadania publicznego w drodze ogłaszania konkursów na realizację zadań 
publicznych, 

− wspierania zadania publicznego w drodze ogłaszania konkursów na realizację zadań publicznych, 
− przekazania środków na podstawie innych ustaw: ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o 

ochronie zbytków i opiece nad zabytkami,  ustawy o systemie oświaty, ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych, 

− przekazania środków na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, 
− zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach procedury tzw. “małych grantów”, określonych w art. 

19a ustawy uodpp, 
− składania przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy wniosków na realizację zadania 

publicznego na zasadach określonych art. 12 uodpp. 
 
Zasady realizacji i rozliczania  zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe zostały 
określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka.  
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STANDARDY ZADAŃ i USŁUG PUBLICZNYCH  
 
Podstawą realizacji zadań publicznych przekazywanych do realizacji organizacjom pozarządowym są 
standardy realizacji zadań publicznych. Zasady opracowania i aktualizacji standardów realizacji zadań 
publicznych zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka. 
W 2015 r. rozpoczęto proces standaryzacji usług publicznych, powołano Zespoły standaryzacyjne, odbyły 
się co najmniej po 2 posiedzenia każdego z Zespołów. 
Dominującą formą współpracy finansowej Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi są otwarte 
konkursy ofert.  
 
OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA  
Na zadania  publiczne realizowane w trybie otwartych konkursów ofert w 2015 roku przeznaczono łączną 
kwotę 8.372.548,00 zł. Organizacje pozarządowe w ramach konkursów złożyły łącznie 375 ofert. Zawarto 
225 umów. 
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe  w latach 2010 – 
2014 przedstawiono w Tabeli Nr 2: 

                                                                                                                                                              Tabela nr 2 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Wysokość 
środków 

4.690.602,66 4.528.966,00 8.059.153,95 8.325.220,13 8.571.770,88 8.372.548,00 

Liczba 
konkursów 

9 13 16 14 13 13 

Liczba 
złożonych ofert 

288 239 330 239 266 375 

Liczba 
zawartych 
umów 

154 198 171 204 197 225 

 
W okresie 2010 – 2015 nastąpił znaczny wzrost środków finansowych przekazywanych przez Gminę-
Miasto Płock na konkursy dla organizacji pozarządowych, wzrost ten odnotowano już w 2012 r. Liczba 
konkursów w poszczególnych latach była miej więcej na tym samym poziomie. Zróżnicowana była liczba 
ofert składanych przez organizacje pozarządowe oraz umów podpisanych przez Gminę-Miasto Płock z 
organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, najwięcej ofert organizacje złożyły w 
2015r., natomiast najwięcej umów podpisano także w 2015 r.  
Zmiany w wysokości środków przeznaczanych na konkursy dla organizacji pozarządowych w latach 2010 – 
2014 przedstawiono na Wykresie Nr 15: 

                                                                                             Wykres Nr 15     

 
Źródło: badanie własne 
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Informacje o liczbie konkursów, liczbie złożonych ofert oraz podpisanych umów w latach 2020 – 2014  
przedstawiono na Wykresie Nr 16: 
 
                                                                                  Wykres Nr  16      

                                                             
Źródło: badanie własne 
 
 
REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE 
 
Organizacje pozarządowe realizowały także zadania publiczne w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
W 2015 roku organizacje pozarządowe złożyły 22 oferty na realizację zadań publicznych o charakterze 
lokalnym lub regionalnym w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Liczbę złożonych ofert, zawartych umów oraz wysokość przekazanych środków w latach 2011 - 2015 w 
trybie art. 19a ustawy odpp przedstawiono w Tabeli Nr 3: 
 

                                                                                                                                             Tabela nr 3 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba ofert 28 35 23 21 22 

Liczba zawartych 
umów 

18 32 18 16 17 

Wysokość 
przekazanych 
środków 

128.400,80 221.695,91 129.266,00 136.544,92 103.265,09 

 
Od 2011 r. organizacje pozarządowe składały zróżnicowaną liczbę ofert w trybie art. 19a udpp, najwięcej 
ofert organizacje pozarządowe złożyły w 2012 r. najmniej w roku 2014 r. Najwięcej umów podpisano w 
2012 r.  W związku z podpisanymi umowami najwięcej środków finansowych na realizację zadań Gmina-
Miasto Płock przekazała w 2012 r.  
 
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 
latach 2010 – 2014 w trybie art. 19a ustawy odpp przedstawiono na Wykresie Nr 17: 
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  Wykres Nr 17    

        
  Źródło: badanie własne 
 
 

2)  Współpraca niefinansowa przy realizacji zadań publicznych 
 
 Współpraca niefinansowa przy realizacji zadań publicznych jest prowadzona w następujących formach: 

a) Udostępniania organizacjom pozarządowym zasobów samorządu płockiego, w tym: 
− pomieszczeń, sal i innych obiektów będących w dyspozycji Urzędu Miasta Płocka i jednostek 

organizacyjnych na organizację konferencji, szkoleń i spotkań; 
− pomieszczeń znajdujących się w zasobach Centrum ds. Organizacji Pozarządowych wg procedury 

określonej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w budynku 
Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku; 

− sprzętu komputerowego znajdującego się w zasobach Centrum ds. Organizacji Pozarządowych; 
− pomocy Miasta w uzyskaniu przez organizacje pozarządowe lokali wykorzystywanych w celu 

prowadzenia działalności statutowej; 
 

b) Gromadzenia i przetwarzania danych na temat organizacji pozarządowych - prowadzenie mapy 
aktywności; 
 

c) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków, wspierania kampanii informacyjno-promocyjnych i wymiany 
informacji poprzez: zamieszczanie informacji na stronach Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych 
Zasady współpracy w zakresie współpracy informacyjnej i promocyjnej określa Zarządzenie 
Prezydenta Miasta Płocka z dnia z dnia 07 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia ”Polityki 
informacyjno - promocyjnej Gminy-Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup 
nieformalnych i inicjatyw obywatelskich”;  
− Współpracę z lokalnymi mediami, w tym tworzenie warunków do tej współpracy, także dla 

organizacji pozarządowych; 
− Współpracę z innymi partnerami społecznymi i instytucjonalnymi oraz przedsiębiorcami. 
− Udzielanie rekomendacji, patronatów dla działań lub programów prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe – zasady zostały określone w procedurach Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Urzędu; 

− Prowadzenie funpage z dostępem dla organizacji pozarządowych 
− Organizowanie wspólnych spotkań, wydarzeń, imprez. 

 
d) Współpraca w podmiotach opiniodawczo-doradczych 

 
− Współpraca w Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego 
Przy Prezydencie Miasta Płocka działa Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, która jest 
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organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Zadania Rady oraz tryb powoływania i funkcjonowania 
określa Regulamin przyjęty przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego na podstawie 
Zarządzenia Nr 5012/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 października 2014 roku w sprawie 
określenia organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 
współpracy z zespołami tematycznymi organizacji pozarządowych. W 2014 r. Rada odbyła 9 posiedzeń 
 
− Współpraca z Płocką Radą Seniorów 
Płocka Rada Seniorów w składzie pracującym od  2012 r. powołana została  Zarządzeniem nr 
2163/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku. W skład Rady w 2014 r. wchodzili 
przedstawiciele senioralnych organizacji pozarządowych oraz Pełnomocnik ds. Organizacji 
Pozarządowych. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 9 posiedzeń.  
 
− Tworzenie wspólnych zespołów tematycznych  
Przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka działa  8  Komisji Dialogu Obywatelskiego 
(do 2015 roku zespołów tematycznych) ds.: pomocy społecznej; zdrowia i profilaktyki społecznej; 
sportu, kultury, edukacji, turystyki; organizacji katolickich i wyznaniowych oraz Komisja Dialogu 
Obywatelskiego ds. infrastrukturalnych.  
 
Ponadto działają inne zespoły doradcze i inicjatywne oraz komisje z udziałem przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, w tym: 
− Płocka Rada Sportu, 
− Miejska Rada Zatrudnienia, 
− Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, 
− Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
− Miejska Komisja Architektoniczno – Urbanistyczna, 
− komisje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 
e) Cykliczne działania podejmowane przez Urząd Miasta Płocka  na rzecz organizacji pozarządowych: 

 
− Kampania „1% dla Płocka” – pozyskanie  1 % podatku dochodowego na rzecz płockich organizacji 

pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego. 
− Organizacja konkursu „Godni Naśladowania” na najlepszą organizację,  
− Dni Płockich Inicjatyw Pozarządowych,  
− Marsz dla Życia i Rodziny,   
− Spotkania opłatkowe płockich organizacji pozarządowych. 

 
3) Partnerstwo projektowe w realizacji zadań publicznych. 

 
W Gminie-Miasto Płock obowiązują procedury tworzenia partnerstw projektowych zapewniające 
realizacje zasady uczciwej  konkurencji.  Wybór procedury jest uzależniony od tego, kto inicjuje 
partnerstwo. W przypadki inicjowania partnerstwa projektowego przez organizacje pozarządową ma 
zastosowanie procedura określona w Zarządzenie Nr 4994 / 2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 
października 2014 r. w sprawie określenia trybu zawierania partnerstw projektowych pomiędzy 
organizacją pozarządową jako liderem, a Gminą-Miasto Płock jako partnerem projektu 
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza  instytucję inicjatywy lokalnej, 
która z jednej strony realizowana jest przez mieszkańców i reprezentujące ich organizacje pozarządowe, z 
drugiej  strony przez Gminę-Miasto Płock i jej jednostki organizacyjne. Podstawę realizacji inicjatywy 
lokalnej stanowi Uchwała  Nr 493/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka  z dnia 27 listopada 2012 roku   w 
sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej oraz Zarządzenie Nr 4993/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 października 
2014r. w sprawie wprowadzenia narzędzi i zasad realizacji inicjatywy lokalnej. 
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5. Diagnoza infrastruktury współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi oraz 
tworzenia warunków do społecznej aktywności 
 

Współpraca Gminy-Miasto Płock i organizacji pozarządowych powinna zmierzać do  stworzenia warunków dla 
społecznej aktywności mieszkańców miasta wyrażającej się między innymi poprzez działalność w 
organizacjach pozarządowych.  
 
1) System wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych  

 
W systemie wsparcia instytucjonalnego organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w Gminie 
Miasto Płock szczególnie ważny jest: 

 
a) Dostęp do infrastruktury samorządu 

Zasady dostępu do lokali i infrastruktury samorządu dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 
oddolnych i grup nieformalnych: 

− pomieszczenia, sale i inne obiekty będące w dyspozycji Urzędu Miasta Płocka i są udostępniane 
organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym realizującym oddolne inicjatywy obywatelskie 
na organizację konferencji, szkoleń, spotkań; 

− pomieszczenia znajdujące się w zasobach Centrum ds. Organizacji Pozarządowych są udostępniane 
organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym realizującym oddolne inicjatywy obywatelskie. 
 

b) Wsparcie informacyjno – promocyjne 
Zostały określone zasady: 
− wsparcia przez samorząd kampanii informacyjno - promocyjnych organizacji pozarządowych i 

inicjatyw  obywatelskich; 
− wymiany informacji pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi, grupami 

nieformalnymi, inicjatywami obywatelskimi o podejmowanych działaniach.  
 

c) Wsparcie merytoryczne (szkoleniowo – doradczego) 
Dotychczas realizowanie wsparcie merytoryczne obejmowało: 
− udzielanie informacji o źródłach finansowania działań statutowych organizacji pozarządowych, ze 
źródeł publicznych (poza budżetem Gminy-Miasto Płock), funduszy celowych i prywatnych fundacji;  

− doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów finansowanych ze 
środków pozabudżetowych; 

− opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – 
udzielanie rekomendacji;  

− organizacja wspólnych konferencji i seminariów;  
− organizacja wspólnych wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej;  
− inicjowanie lub organizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w 

sferze zadań publicznych oraz umiejętności zarządzania organizacją pozarządową;  
− prowadzenie punktów poradnictwa dla organizacji pozarządowych;  
− udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla organizacji pozarządowych;  
− działalność informacyjna w zakresie oferowanych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla 

organizacji pozarządowych;  
− popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz 

jednostek organizacyjnych i miejskich jednostek organizacyjnych;  
− pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej. 
 
W celu aktywizacji organizacji pozarządowych w latach 2013-2015 prowadzone były działania 
animacyjne, szkoleniowe i doradcze dla organizacji pozarządowych w ramach projektu „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”. 
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2) Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych 
 
Dla procesów integracyjnych szczególnie ważne jest zachęcanie organizacji pozarządowych do udziału w 
wydarzeniach lokalnych, spotkaniach wielosektorowych, wspólnych eventach, konferencjach.   
Przykładem takich działań są inicjatywy: 

− Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych 
− Targi Seniora 
− Płockie Dni Rodziny 

 
W ramach wsparcia procesów integracji sektora były realizowane działania: 
− Prowadzenie strony Urzędu Miasta Płocka dla organizacji pozarządowych – adres strony: 

http://.plock.eu/ zakładka Centrum Organizacji Pozarządowych; 
− Gromadzenia i przetwarzania danych na temat organizacji pozarządowych - prowadzenie mapy 

aktywności pod adresem: http://mapa.plock.eu/; 
− Włączanie organizacji pozarządowych do współorganizowania wydarzeń lokalnych poprzez stworzenie 

ramowego kalendarza imprez prowadzonego na stronie Urzędu Miasta Płocka dla organizacji 
pozarządowych – zakładka Centrum Organizacji Pozarządowych; 

− Udostępnienie kanałów informacyjnych (strony internetowej, informatora miejskiego, konferencji 
prasowych) do promocji działań organizacji pozarządowych. 

W integracji płockich organizacji pozarządowych znaczącą rolę odgrywała Płocka Rada Działalności 
Pożytku Publicznego 

 
3) Partnerstwo lokalne 

 
Partnerstwo lokalne było budowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
Mazowsza Płockiego”. W celu zapewnienia warunków dla społecznej aktywności, w ramach projektu 
wypracowano zasady, formy i procedury w zakresie partnerstwa lokalnego. 

 
4) Potrzeby organizacji pozarządowych 

 
Potrzeby organizacji pozarządowych zostały zbadane na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 150 
organizacji pozarządowych. 
 
Potrzeby lokalowe 

       Tabela Nr 4 

Wyszczególnienie 
Liczba 

organizacji 
% organizacji 

Lokal na siedzibę organizacji 37 24,67 

Sala/lokal na prowadzenie działalności 
statutowej 

25 16,67 

Źródło: badanie własne 
 
Ponad 24 % organizacji pozarządowych zgłasza potrzeby lokalowe na swoje siedziby, a 17 % na lokale do 
prowadzenia działalności statutowej. Problemy lokalowe organizacji pozarządowych wymagają 
kompleksowych rozwiązań. 
 
Potrzeby w zakresie wyposażenia  

                                                                                                              Tabela Nr 5 

Wyszczególnienie 
Liczba 

organizacji 
% organizacji 

Strona internetowa, obsługa strony 
internetowej 

40 26,68 

Id: D6B3A1C0-EEC2-4643-AF33-853766C27D59. Uchwalony Strona 19



 

20 

 

Sprzęt multimedialny  52 34,68 

 
Blisko 27 % organizacji pozarządowych zgłasza potrzeby w zakresie prowadzenia stron internetowych, 35 
% potrzebuje sprzętu multimedialnego. O ile tworzenie i prowadzenie stron internetowych nie wymaga 
wysokich nakładów finansowych, o tyle zakup sprzętu multimedialnego oznacza wydatkowanie znacznych 
środków finansowych. 
 
Potrzeby w zakresie doradztwa   

                                                                                                                                          Tabela Nr 6                                                                                                                                                      

Wyszczególnienie 
Liczba 

organizacji 
% organizacji 

Księgowość i finanse 93 62,00 

Porady prawne 43 28,68 

Przygotowanie ofert  oraz sprawozdawczość z realizacji zadań 
publicznych 

89 59,33 

Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań  99 66,00 

Porady informatyczne 38 25,33 

Źródło: badanie własne 
 
Organizacje pozarządowe zgłaszają zapotrzebowanie na doradztwo zwłaszcza z zakresu księgowości i 
finansów, w tym pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań (66 %) oraz na prowadzenie 
księgowość i rozliczanie dotacji (62%). 
 
Struktura potrzeb organizacji pozarządowych na doradztwo przedstawiono na Wykresie Nr 18: 
 

 
                                                                                                  Wykres 18 

 
Źródło: badanie własne 
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Potrzeby w zakresie szkoleń 
Zagadnienia formalno-prawne związane z funkcjonowaniem  organizacji – Tabela Nr 7: 

 
                                                                                                                                    Tabela Nr 7 

Wyszczególnienie Liczba 
organizacji 

% organizacji 

Rejestracja organizacji, statut organizacji 15 10 

Ochrona danych osobowych 76 50,68 

Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz 
działalności gospodarczej 

66 44,00 

Prawo pracy, organizacja pozarządowa jako pracodawca 64 42,68 

Odpowiedzialność finansowa władz organizacji 93 62 

Źródło: badanie własne 
 
  Z zagadnień formalno-prawnych jest duże zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu: 

− Odpowiedzialność finansowa władz organizacji pozarządowych, 
− Ochrona danych osobowych, 
− Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz działalności gospodarczej. 

 
Strukturę potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych w zakresie zagadnień formalno-prawnych 
związane z ich funkcjonowaniem przedstawiono na Wykresie Nr 19: 
 

                                                                             Wykres 19 

 
Źródło: badanie własne 

Księgowość i finanse organizacji – Tabela Nr 8: 
                                                                                                                        Tabela Nr 8 

Wyszczególnienie Liczba 
organizacji 

% 
organizacji 

Księgowość w organizacji pozarządowej, polityka 
rachunkowości 

112 74,68 

Sprawozdania z realizacji zadań publicznych ze 
środków z budżetu Miasta Płocka 

63 42,00 

Sprawozdania finansowe 65 43,33 

Rozliczanie projektów realizowanych przez 
organizacje 

68 45,33 

Źródło: badanie własne 
 
Z zagadnień księgowości  i finansów organizacji pozarządowych jest duże zapotrzebowanie na szkolenia z 
zakresu prowadzenia oraz polityki rachunkowości  w organizacjach pozarządowych. 
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Strukturę potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych w zakresie księgowości  i finansów 
przedstawiono na Wykresie Nr 20: 

                                                                                               Wykres 20 

     
Źródło: badanie własne 

 
Strukturę potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych na działalność przedstawiono w Tabeli Nr 9: 

                                                                                                                          Tabela Nr 9 

Wyszczególnienie 
Liczba 

organizacji 
% organizacji 

Procedury składania ofert w otwartych konkursach 
na realizację zadań publicznych ze środków z 
budżetu Miasta Płocka 

113 75,33 

Pozyskiwanie krajowych środków publicznych na 
realizację zadań publicznych 

87 58,00 

Pozyskiwanie środków unijnych i innych 
zagranicznych środków publicznych 

72 48,00 

Fundraising, sponsoring prywatny 34 22,68 

Źródło: badanie własne 
 
Organizacje pozarządowe zgłaszają bardzo duże zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu procedury 
składania ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy-
Miasto Płock. 
 
Strukturę potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych w zakresie księgowości  i finansów organizacji 
przedstawiono na Wykresie Nr 21: 

                                                                                                          Wykres 21 

      
       Źródło: badanie własne 
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Na szkolenia z innych obszarów tematycznych organizacje pozarządowe zgłaszają  znacznie mniejsze 
potrzeby, co zaprezentowano w Tabelach Nr 10 –13: 
 
                                                                                                               Tabela Nr 10 

Partnerstwo i współpraca międzynarodowa 

Wyszczególnienie Liczba 
organizacji 

% organizacji 

Budowanie partnerstw  71 47,33 

Współpraca międzynarodowa 9 6,00 

       Źródło: badanie własne 
 

                                                                                                              Tabela Nr 11 

Budowanie wizerunku organizacji 

Wyszczególnienie Liczba 
organizacji 

% organizacji 

Wystąpienia publiczne, autoprezentacja 58 38,68 

Public relations organizacji 38 25,33 

Współpraca z mediami 39 26,00 

         Źródło: badanie własne               
                                                                                                                                                                
                                                                                                              Tabela Nr 12 

Wolontariat w organizacji 

Wyszczególnienie Liczba 
organizacji 

% organizacji 

Pozyskiwanie wolontariuszy, prawa i 
obowiązki wolontariuszy 

40 26,68 

Dokumentowanie i rozliczanie pracy 
wolontariuszy 

61 40,68 

       Źródło: badanie własne 
 
 

                                                                                                              Tabela Nr 13 

Umiejętności praktyczne 

Wyszczególnienie 
Liczba 

organizacji 
% organizacji 

MS Office 29 19,33 

Tworzenie stron internetowych 38 25,33 

      Źródło: badanie własne 
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6. Wnioski  z diagnozy 
 

Wnioski z diagnozy zostały sformułowane w trzech obszarach współpracy 
A. Współpraca Gminy-Miasto Płock i płockich organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk 

publicznych: 
 
1) Organizacje pozarządowe w niedostatecznym stopniu uczestniczą w procesie diagnozowania lokalnych 

problemów i potrzeb; 
2) Organizacje pozarządowe w niedostatecznym stopniu uczestniczą w tworzeniu strategii i programów 

określających strategiczne cele i kierunki działań samorządu; 
3) Systematycznego wdrażania wymaga procedura i zasady uczestnictwa organizacji pozarządowych w 

konsultacjach społecznych; 
4) Organizacje pozarządowe w niedostatecznym stopniu uczestniczą w ocenie (ewaluacji) realizacji 

polityk i programów. 
 

B. Współpraca Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych  
 
W zakresie współpracy finansowej: 

1) Potrzeba kontynuacji prac nad standardami realizacji zadań publicznych 
2) Organizacje pozarządowe w niedostatecznym stopniu uczestniczą w konsultacjach priorytetowych 

zadań publicznych wpisywanych do rocznych programów współpracy; 
3) Potrzeba ujednolicenia procedury kontroli realizacji zadań publicznych. Nie ma formalnego obowiązku 

ewaluowania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
4) Brak stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. 

 
W zakresie współpracy niefinansowej: 

1) Niedostateczna współpraca organizacji pozarządowych z innymi partnerami społecznymi; 
2) Niedostosowana do potrzeb sektora formuła funkcjonowania zespołów tematycznych; 
3) Bardzo słabo funkcjonujące partnerstwa projektowe w zakresie realizacji zadań publicznych. 

 
C. Infrastruktura współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi, tworzenie warunków do 

społecznej aktywności obejmuje następujące obszary: 
 
1) Wzmocnienia wymaga potencjał organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie: 

pozyskiwania lokali na działalność statutową organizacji pozarządowych;  
2) Kontynuacja wsparcia merytorycznego organizacji pozarządowych dostosowanego do ich potrzeb; 
3) Niedostateczne finansowanie organizacji pozarządowych ze środków pozabudżetowych; 
4) Rozważenie możliwości stosowania: 

− regrantingu; 
− funduszu pożyczkowego, poręczeniowego; 

5) Konieczność wzmocnienia aktywności organizacji pozarządowych głównie poprzez promocję i 
informację o ich działaniach na rzecz mieszkańców Płocka; 

6) Niedostateczna integracja sektora pozarządowego. 
 

III.  CELE PROGRAMU I ZASADY WSPÓŁPRACY  
 

1. Cele Programu 
Na podstawie diagnozy współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi sformułowano 
następujące cele: 
 
GŁÓWNY CEL PROGRAMU  
Budowanie partnerstwa między Gminą-Miasto Płock i organizacjami pozarządowymi oraz efektywne 
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb 
 
 

 

Id: D6B3A1C0-EEC2-4643-AF33-853766C27D59. Uchwalony Strona 24



 

25 

 

CEL STRATEGICZNY 1  
Partnerska współpraca pomiędzy Gminą-Miasto Płock 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 

 
CEL STRATEGICZNY 2 
Podniesienie efektywności współpracy Gminy-Miasto Płock 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 Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi 

− Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie efektywności współpracy finansowej Gminy-Miasto Płock z 
organizacjami pozarządowymi 

 
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 Płocka 
− Cel szczegółowy 3.4  Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych 

 
 
2. Zasady współpracy 

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:  
Zasada suwerenności stron  - oznacza, że płocki samorząd oraz organizacje pozarządowe zachowują 
niezależność we wzajemnych relacjach, samorząd płocki szanuje niezależność organizacji pozarządowych 
zarówno w zakresie realizacji celów statutowych, jak i decyzji programowych oraz finansowych. 
 
Zasada partnerstwa - to współdziałanie samorządu płockiego i organizacji pozarządowych na rzecz celów, 
które są  ważne dla rozwoju lokalnej społeczności Płocka. Współpraca samorządu i organizacji opiera się na 
dobrowolności, równorzędności partnerów i wspólnie ustalonych regułach działania, w tym na dzieleniu się 
zasobami, odpowiedzialnością, kosztami oraz  korzyściami. 
 
Zasada pomocniczości  -  oznacza, że lokalne problemy powinny być rozwiązywane na tym szczeblu, na 
którym powstały; samorząd płocki przekazuje więc zadania publiczne do realizacji przez organizacje 
pozarządowe w zakresie, w jakim są one w stanie je realizować oraz samorząd wspiera także inicjatywy 
obywatelskie. 
 
Zasada jawności  -  zakłada, że wszystkie działania realizowane w ramach współpracy płockiego 
samorządu z organizacjami pozarządowymi charakteryzują się pełną jawnością i prawdziwą informacją 
przekazywaną w zakresie i formach dostosowanych do określonego zakresu współpracy. 
 
Zasada efektywności - oznacza, że zarówno samorząd płocki, jak i organizacje pozarządowe realizują 
zadania publiczne w oparciu o reguły gospodarności i w poszanowaniu publicznych zasobów, przy realizacji 
zadań publicznych samorząd udostępnia swoje zasoby materialne i osobowe, co może zmniejszyć koszty 
realizacji zadania przez organizacje pozarządowe. 
 
Zasada uczciwej konkurencji - zakłada możliwość realizacji zadań publicznych przez  wszystkie 
zainteresowane podmioty  na określonych i upowszechnionych zasadach, współpraca odbywa się bez 
konfliktu interesu, a samorząd płocki i organizacje pozarządowe  tworzą wspólną przestrzeń do uzgadniania 
i realizacji współpracy. 
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IV.  REALIZACJA PROGRAMU  
 

CEL STRATEGICZNY 1. Partnerska współpraca pomiędzy Gminą-Miasto Płock i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych 
 

Zadania Sposób Realizacji Realizatorzy Okres 
realizacji 

Cel szczegółowy 1.1  Wzmocnienie mechanizmów współtworzenia przez organizacje pozarządowe 
strategii i programów realizujących polityki publiczne  

Zwiększenie 
uczestnictwa 
organizacji 
pozarządowych w 
diagnozowaniu 
lokalnych 
problemów 

Wskazywanie przez organizacje pozarządowe problemów 
społecznych wymagających rozwiązania 

− NGO 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do zespołów diagnozujących lokalne problemy Gminy-
Miasto Płock 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Zwiększenie 
uczestnictwa 
organizacji 
pozarządowych w 
tworzeniu 
dokumentów 
strategicznych 

Zapraszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do zespołów tworzących dokumenty programowe i 
strategiczne dotyczące rozwoju Gminy-Miasto Płock 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych 
do aktywnego uczestnictwa w pracach zespołów 
tworzących dokumenty programowe i strategiczne 
dotyczące rozwoju Gminy-Miasto Płock 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Wzajemne 
informowanie się 
o planach, 
zamierzeniach i 
kierunkach 
działania 

Przekazywanie do PRDPP na początku roku informacji o 
programach, planach i innych działaniach strategicznych 
planowanych przez Gminę-Miasto Płock 

− PP 
2016 - 
2020 

Opracowanie planów pracy PRDPP uwzględniających 
programy i plany Gminy-Miasto Płock 

− PRDPP 
− PP 

2016 - 
2020 

Przekazanie planów pracy PRDPP do KDO − PP 
2016 - 
2020 

Cel szczegółowy 1.2  Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych 

Wdrażanie 
systemu 
konsultacji 
społecznych 

Prowadzenie internetowego forum konsultacji 
społecznych − WPR 

2016 - 
2020 

Realizacja procedur i standardów  konsultacji społecznych  
− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Zwiększenie 
uczestnictwa 
organizacji 
pozarządowych w 
konsultacjach 
społecznych 

Przekazywanie do PRDPP na początku roku informacji o 
programach i  zamierzeniach planowanych do konsultacji 
społecznych w danym roku 

− PP 
2016 - 
2020 

Opracowanie planu pracy PRDPP uwzględniającego 
programy i  zamierzenia planowane do konsultacji 
społecznych 

− PRDPP 
− PP 

2016 - 
2020 

Przekazanie planu pracy PRDPP do KDO − PP 
2016 - 
2020 

Konsultowanie 
zadań 
publicznych 

Przekazanie PRDPP i KDO informacji o planowanych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 
zakresie tematyki zadań ich realizację 

− PP 
− miejskie jedn. 

org. 

2016 - 
2020 
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planowanych do 
realizacji w 
ramach otwartych 
konkursów ofert 

Przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z 
organizacjami pozarządowymi 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
− KDO 

2016 - 
2020 

Cel szczegółowy 1.3  Zwiększenie efektywności oceny programów strategicznych 

Tworzenie systemu 
monitoringu i ewaluacji 
programów  

Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych 
w monitoringu i ewaluacji programów  i innych 
dokumentów strategicznych realizujących zadania 
publiczne 

− WRM 
− PP 
− komórki org. 

UMP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Wdrażanie systemu 
ewaluacji programów  

Udział organizacji pozarządowych w realizacja 
procedur i standardów  ewaluacji 

− WRM 
− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Zwiększenie 
uczestnictwa 
organizacji 
pozarządowych w 
ocenie realizacji polityk 
i programów 

Przekazywanie do PRDPP na początku roku 
informacji o programach i  zamierzeniach 
planowanych do oceny w danym roku 

− PP 
2016 - 
2020 

Opracowanie planu pracy PRDPP uwzględniającego 
programy planowane do ewaluacji 

− PRDPP 
− PP 

2016 - 
2020 

Przekazanie planu pracy PRDPP do KDO − PP 
2016 - 
2020 

 
 
CEL STRATEGICZNY 2. Podniesienie efektywności współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 
 

Zadania Sposób Realizacji Realizatorzy Okres 
realizacji 

Cel szczegółowy 2.1  Poprawa standardów zadań i usług publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe 

Wypracowanie 
standardów usług 
publicznych 

Wypracowanie standardów usług publicznych 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
− KDO 

2016 

Przyjęcie do wdrażania standardów usług 
publicznych 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
2016 

Wdrażanie standardów usług publicznych 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
− NGO 

2017-
2020 

Ewaluacja standardów usług publicznych 
− PP 
− komórki org. 

UMP 

2017 
2020 

Aktualizacja standardów usług publicznych 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
− KDO 

2018 
2020 

Prowadzenie ewaluacji 
zadań publicznych  

Wdrażanie systemu monitoringu i ewaluacji zadań 
publicznych realizowanych w ramach otwartych 
konkursów ofert 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 
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Aktualizacja systemu monitoringu i ewaluacji zadań 
publicznych realizowanych w ramach otwartych 
konkursów ofert 

− PP 
− PRDPP 

2017 

Cel szczegółowy 2.2  Wzmocnienie współpracy partnerskiej Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi 

Promowanie działań 
organizacji 
pozarządowych w 
województwie i kraju 

Uczestniczenie w pracach ciał i zespołów na 
poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i 
europejskim  

− PP 
− PRDPP 
− NGO 

2016-
2020 

Prowadzenie wspólnych działań na rzecz 
pozyskiwania partnerów zewnętrznych 

− PP 
− PRDPP 
− NGO 

2016-
2020 

Współpraca z 
organizacjami 
pozarządowymi w 
sprawach dotyczących 
przygotowania, 
prowadzenia i oceny 
rewitalizacji 

Zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w 
Płockim Komitecie Rewitalizacji stanowiącym forum 
współpracy i dialogu interesariuszy Gminy-Miasto 
Płock z organizacjami pozarządowymi 

− WRM 
− NGO 

2016-
2020 

Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach 
projektu Programu Rewitalizacji 

− WRM 
− NGO 

2016 

Realizacja projektów społecznych w procesie 
rewitalizacji 

− WRM 
− NGO 

2016-
2020 

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych 
ramach dotacji udzielanych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach 

− WRM 
− NGO 

2016-
2020 

Realizacja wspólnych 
projektów 

Partnerska realizacja zadań publicznych 
finansowanych ze środków budżetowych 

− PP 
− PRDPP 
− komórki  org. 

UMP 
− miejskie jedn. 

org. 
− NGO 

2016-
2020 

Partnerska realizacja zadań publicznych 
finansowanych ze środków pozabudżetowych 

− PP 
− komórki  org. 

UMP 
− miejskie jedn. 

org. 
− NGO 

2016-
2020 

Aktualizacja procedury tworzenia partnerstw 
projektowych 

− PP 
− PRDPP 

2017-
2020 

Realizacja inicjatywy 
lokalnej 

Organizowanie spotkań informacyjnych na temat 
inicjatywy lokalnej 

− PP 
− KDO 

2016-
2020 

Realizacja projektów  w ramach inicjatywy lokalnej 
− PP 
− NGO 

2016-
2020 

Prowadzenie instytucji 
publicznych przez 
organizacje 
pozarządowe 

Prowadzenie konkursów dotacyjnych na działania, w 
trakcie których będzie możliwe przekazania instytucji 
do prowadzenia organizacjom pozarządowym  

− PP 2017 

Przeprowadzenie pilotażu przekazania instytucji do 
prowadzenia organizacjom pozarządowym 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2017-
2018 

Realizacja wspólnych 
działań na rzecz 
promocji Gminy-

Wspólna organizacja wydarzeń promujących Gminę-
Miasto Płock 

− WPR 
− PP 
− NGO 

2016-
2020 
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Miasto Płock Wsparcie finansowe i pozafinansowe organizacji 
pozarządowych realizujących projekty na rzecz 
promocji Gminy-Miasto Płock 

− WPR 
2016-
2020 

Organizacja wspólnych eventów, pikników oraz 
innych wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej 

− PP 
− WPR 
− PRDPP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Organizacja spotkań nieformalnych (np. bale, 
koncerty, pikniki organizacji pozarządowych. 

− PP 
− PRDPP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Promocja działań 
organizacji  
pozarządowych 

Prowadzenie Kampanii „1 % dla Płocka” 
− PP 
− WPR 

2016 - 
2020 

Nagradzanie lokalnych i wyróżniających się 
organizacji pozarządowych, w tym organizacja 
konkursu „Godni Naśladowania” 

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Organizacja Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych 
jako wydarzenia ogólno-miejskiego 

− PP 
− PRDPP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Organizacja debat, seminariów, warsztatów mających 
na celu lepsze zrozumienie roli organizacji 
pozarządowych w kontekście tworzenia przez nie 
miejsc pracy i działalności ekonomicznej  

− PP 
− MUP 

2016 - 
2020 

Stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego 
promocji działań organizacji pozarządowych 
adresowanych do mieszkańców z wykorzystaniem 
kanałów informacyjnych Urzędu Miasta i  

− PP 
− WPR 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Organizacja miejskich i osiedlowych wydarzeń, 
targów, świąt, parad oraz innych form promujących 
działania organizacji  

− PP 
− PRDPP 
− Rady Osiedli 
− NGO 

2016 - 
2020 

Cel szczegółowy 2.3  Zwiększenie efektywności współpracy finansowej Gminy-Miasto Płock z 
organizacjami pozarządowymi 

Zwiększenie wiedzy 
na temat możliwości 
współpracy finansowej 

Prowadzenie działań informacyjnych na temat 
otwartych konkursów ofert  

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Prowadzenie działań informacyjnych na temat innych 
form współpracy finansowej  − PP 

2016 - 
2020 

Prowadzenie działań informacyjnych na temat 
możliwości uczestniczenia organizacji 
pozarządowych w procedurach przetargowych oraz 
specyfiki zamówień publicznych 

− PP 
2016 - 
2020 

Prowadzenie działań informacyjnych na temat 
możliwości przekazywania środków na podstawie 
innych ustaw 

− PP 
2016 - 
2020 

Prowadzenie działań informacyjnych na temat 
funduszu pożyczkowego − PP 

2016 - 
2020 

Modyfikacja procedur 
współpracy finansowej 

Opracowanie Poradnika zawierającego zasady 
planowania, realizacji i sprawozdawczości z 
realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę-
Miasto Płock 

− PP 2016 
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Aktualizacja  procedury ogłaszania, przeprowadzania 
i rozstrzygania otwartych konkursów ofert ze 
środków z budżetu Miasta Płocka, rozliczania 
przyznanych dotacji oraz kontroli realizowanych 
zadań 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2017 
2019 

Prowadzenie monitoringu  procedur ogłaszania, 
przeprowadzania i rozstrzygania otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze 
środków z budżetu Miasta Płocka  

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Aktualizacja procedury systemu monitoringu, oceny i 
informowania o realizacji zadań publicznych 
zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 

− PP 
2016 
2018 

Aktualizacja Poradnika  − PP 
2018 
2020 

Stworzenie narzędzia internetowego (generatora) 
pozwalającego na składanie wniosków i sprawozdań 
z realizacji projektów 

− PP 
2016 - 
2017 

Uelastycznienie procedur związanych z realizacją 
projektów wieloletnich  

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2017 

Wprowadzenie do konkursów na projekty wieloletnie 
komponentu związanego z „rozwojem 
instytucjonalnym” organizacji realizującej zadanie 
publiczne. 

− PP 
− komórki org. 

UMP 
2017 

Współpraca finansowa  
w formie otwartych 
konkursów ofert na 
realizację zadań 
publicznych oraz w 
innych trybach 
określonych w ustawie 
odpp 

Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację 
zadań publicznych 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Realizacja zadań publicznych w ramach otwartych 
konkursów ofert  

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Realizacja zadań publicznych w trybie art. 19a 
ustawy odpp 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Realizacja zadań publicznych w trybie art. 12 ustawy 
odpp 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Prowadzenie konkursów dotacyjnych na działania, w 
trakcie których będzie możliwe realizowanie 
inwestycji. 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Wdrażanie innych 
form współpracy 
finansowej 

Przekazania środków na podstawie innych ustaw  − komórki org. 
UMP 

2016 - 
2020 

Zlecanie usług na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Przygotowanie procedur ogłaszania konkursów  z 
komponentem regrantingu 

− PP 
− WSB 

2017 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na regranting 
− PP 
− WSB 

2018 

Udzielanie pożyczek i poręczeń organizacjom 
pozarządowym na wnioski organizacji 
pozarządowych 

− PP 
− WSB 

2016 - 
2020 
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Poprawa umiejętności 
organizacji 
pozarządowych w 
zakresie pozyskiwania 
i rozliczania środków 
pozyskiwanych z 
Urzędu Miasta Płocka 

Prowadzenie działań informacyjnych na temat 
prawidłowego wypełniania ofert oraz prawidłowej 
realizacji projektu 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu 
prawidłowego wypełniania ofert oraz prawidłowej 
realizacji projektu 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Ustalenie zasad współpracy z opiekunem projektu 
− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

 
 
CEL STRATEGICZNY 3.   Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie warunków do 
społecznej aktywności 
 

Zadania Sposób Realizacji Realizatorzy 
Okres 

realizacji 

Cel szczegółowy 3.1  Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych 

Realizacja 
systemu wsparcia 
inicjatyw 
obywatelskich i 
organizacji 
pozarządowych 

Prowadzenie badań w zakresie kondycji i potrzeb  
organizacji pozarządowych 

− PP 
− PRDPP 
− KDO 
− NGO 

2017 
2020 

Przygotowanie oferty wsparcia w oparciu o wyniki badań 
dotyczących kondycji i potrzeb  organizacji 
pozarządowych 

− PP 
− PRDPP 
− KDO 

 

Wsparcie 
instytucjonalne  w 
zakresie dostępu 
do zasobów 
gminy 

Aktualizacja procedury udostępniania lokali gminnych 
organizacjom pozarządowym 

− BZNG 
− PP 

2016 

Udostępniania organizacjom pozarządowym zasobów 
samorządu płockiego, w tym: pomieszczeń, sal i innych 
obiektów będących w dyspozycji Urzędu Miasta Płocka i 
jednostek organizacyjnych na organizację konferencji, 
szkoleń i spotkań okolicznościowych 

− PP 
− miejskie 

jedn.org. 

2016-
2020 

Pomoc Miasta w uzyskaniu przez organizacje 
pozarządowe lokali wykorzystywanych w celu 
prowadzenia przez te organizacje działalności statutowej 

− PP 
2016-
2020 

Wsparcie 
informacyjno- 
promocyjne 

Wzajemnego informowania się o planowanych 
kierunkach działalności i współdziałania 

− PP 
− WPR 
− NGO 

2016-
2020 

Zamieszczanie informacji na stronach Urzędu Miasta i 
miejskich jednostek organizacyjnych 

− PP 
− WPR 
− komórki org. 

UMP 
− miejskie 

jedn.org. 

2016-
2020 

Organizowanie wspólnych spotkań informacyjnych − PP 
− NGO 

2016-
2020 

Współpracę z lokalnymi mediami, w tym stworzenia 
warunków do tej współpracy także dla organizacji 
pozarządowych; 

− PP 
− WPR 
− NGO 

2016-
2020 

Udzielanie rekomendacji, patronatów dla działań lub 
programów prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe 

− WPR 
− NGO 

2016-
2020 
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Prowadzenie fanpage z dostępem dla organizacji 
pozarządowych − PP 

2016-
2020 

Wsparcie 
merytoryczne 

Prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresach 
wynikających z potrzeb zgłaszanych przez organizacje 
pozarządowe lub zmiany przepisów prawnych 

− PP 
2016-
2020 

Doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej w 
przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016-
2020 

Udzielanie informacji o innych źródłach finansowania, 
zwłaszcza pochodzących z innych źródeł publicznych, 
sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych 
fundacji;  

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016-
2020 

Wsparcie w pisaniu projektów finansowanych ze źródeł 
pozafinansowych − PP 

2016-
2020 

Opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji 
lub organów administracji publicznej − PP 

2016-
2020 

Cel szczegółowy 3.2  Zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego 

Aktualizacja 
zasad 
funkcjonowania 
dialogu 
obywatelskiego 

Przeprowadzenie działań informacyjnych i debat z 
organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami miasta na 
temat zadań ciał dialogu obywatelskiego  

− PP 
− PRDPP 
− KDO 

2016 - 
2020 

Usprawnienie działań Płockiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego 

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Prowadzenie współpracy z podmiotami inicjatywnymi i 
opiniodawczo - doradczymi 

− PP 
− komórki  org. 

UMP 
− miejskie 

jedn.org. 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Usprawnienie współpracy z zespołami branżowymi i 
problemowymi  

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Zmiana nazwy zespołów tematycznych funkcjonujących 
przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka 
na Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO), zmiana 
zasad ich działania 

− PP 
− PRDPP 
− KDO 

2016 

Przekazywanie do KDO  na początku roku informacji o 
programach, planach i innych działaniach strategicznych  
planowanych przez Gminę Miasto Płock 

− PP 
− PRDPP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Opracowanie planów pracy KDO uwzględniających 
programy i plany Gminy Miasto Płock 

− PP 
− PRDPP 
− KDO 

2016 - 
2020 

Utworzenie Forum Dialogu Obywatelskiego 
− PP 
− PRDPP 
− KDO 

2017 - 
2020 

Opracowanie nowego systemu komunikacji pomiędzy 
ciałami dialogu obywatelskiego 

− PP 
− PRDPP 
− KDO 

2017 

Promowanie idei 
społeczeństwa 
obywatelskiego w 

Prowadzenie akcji promujących i kampanii 
informacyjnych zachęcających do udziału w pracach ciał 
dialogu obywatelskiego 

− PP 
− PRDPP 
− KDO 

2016 - 
2020 
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Płocku Prowadzenie działań informacyjnych i doradztwa dla 
obywateli jako element wspierania i promowania grup 
obywatelskich  

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Cel szczegółowy 3.3  Aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności Miasta Płocka 

Wsparcie 
inicjatyw 
obywatelskich 

Powoływanie zespołów branżowych i problemowymi 
oraz grup roboczych z udziałem przedstawicieli grup 
nieformalnych 

− PP 
− komórki org. 

UMP 

2016 - 
2020 

Wdrażanie zasad pomocy informacyjno - doradczej dla 
grup obywatelskich, wsparcie i promowanie grup 
obywatelskich 

− PP 
2016 - 
2020 

Wsparcie w zakresie pozyskiwania środków 
pozabudżetowych – fundrasing. − PP 

2016 - 
2020 

Organizacja spotkań informacyjnych dla organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych na temat  działań 
podejmowanych przez samorząd płocki  

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Organizacja spotkań informacyjnych dla grup 
nieformalnych oraz posiedzeń zespołów roboczych z 
udziałem grup nieformalnych  

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Organizowania 
środowisk 
lokalnych i 
mobilizowanie 
społeczności 
lokalnej 

Prowadzenie działań animacyjnych − PP 
2016 - 
2020 

Tworzenie partnerstw lokalnych 

− PP 
− miejskie 

jedn.org. 
− NGO 

2016-
2020 

Prowadzenie działań wolontariackich na rzecz 
społeczności lokalnych  

− PW 
− NGO 

 

Prowadzenie działań integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 

− BRON 
− PW 
− NGO 
− DPS 
− przedsiębiorcy 

2016-
2020 

Cel szczegółowy 3.4  Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych 

Wzmocnienie 
warunków dla 
współpracy 
międzysektorowej 

Prowadzenie strony Urzędu Miasta Płocka dla 
organizacji pozarządowych − PP 

2016 - 
2020 

Gromadzenia i przetwarzania danych na temat 
organizacji pozarządowych - prowadzenie mapy 
aktywności 

− PP 
2016 - 
2020 

Prowadzenie internetowych grup problemowych i 
tematycznych − PP 

2016 - 
2020 

Prowadzenie ramowego kalendarza imprez 
organizowanych przez organizacje pozarządowe 

− PP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Udostępnienie kanałów informacyjnych (strony 
internetowej, informatora miejskiego, konferencji 
prasowych) do promocji działań organizacji  

− PP 
− WRM 

2016 - 
2020 

Wsparcie w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej 
− PP 
− WPR 

2016 - 
2020 

Współpraca z 
innymi 
partnerami 

Wzmocnienie współpracy z biznesem 
− PP 
− WRM 
− PRDPP 

2016 - 
2020 
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społecznymi i 
instytucjonalnymi 
oraz 
przedsiębiorcami 

Tworzenie partnerstw lokalnych 

− PP 
− WRM 
− NGO 
− przedsiębiorcy 

2016-
2020 

Organizowanie 
wspólnych 
spotkań, 
wydarzeń, 
imprez. 

Zachęcanie do włączania się organizacji pozarządowych 
do współorganizowania wydarzeń lokalnych 

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Wspieranie akcji promującej przekazywanie 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych organizacjom pożytku 
publicznego 

− PP 
− WPR 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Organizacja wspólnych konferencji i seminariów 
− PP 
− PRDPP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Organizacja wspólnych eventów, pikników oraz innych 
wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej 

− PP 
− WPR 
− PRDPP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Organizacja spotkań nieformalnych (np. bale, koncerty, 
pikniki organizacji pozarządowych. 

− PP 
− PRDPP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Promocja działań 
organizacji  
pozarządowych 

Prowadzenie Kampanii „1 % dla Płocka” 
− PP 
− WPR 

2016 - 
2020 

Nagradzanie lokalnych i wyróżniających się organizacji 
pozarządowych, w tym organizacja konkursu „Godni 
Naśladowania” 

− PP 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Organizacja Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych 
jako wydarzenia ogólno-miejskiego 

− PP 
− PRDPP 
− NGO 

2016 - 
2020 

Organizacja debat, seminariów, warsztatów mających na 
celu lepsze zrozumienie roli organizacji pozarządowych 
w kontekście tworzenia przez nie miejsc pracy i 
działalności ekonomicznej  

− PP 
− PRDPP 
− MUP 

2016 - 
2020 

Stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego 
promocji działań organizacji pozarządowych 
adresowanych do mieszkańców z wykorzystaniem 
kanałów informacyjnych Urzędu Miasta i  

− PP 
− WPR 
− PRDPP 

2016 - 
2020 

Organizacja miejskich i osiedlowych wydarzeń, targów, 
świąt, parad oraz innych form promujących działania 
organizacji  

− PP 
− PRDPP 
− Rady Osiedli 
− NGO 

2016 - 
2020 

 
Wyjaśnienia skrótów używanych w tabelach: 
− PRDPP – Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego 
− NGO – organizacje pozarządowe 
− komórki org. UMP - komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka 
− miejskie  jedn. org. – miejskie jednostki organizacyjne 
− PP – Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych 
− WPR - Urząd Miasta Płocka Wydział Promocji i Informacji  
− WRM – Urząd Miasta Płocka Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  
− BRN – Urząd Miasta Płocka Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 
− PW – Urząd Miasta Płocka Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Wolontariatu 
− WSB – Urząd Miasta Płocka Wydział Skarbu i Budżetu  
− BZNG - Urząd Miasta Płocka Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy 
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− MUP – Miejski Urząd Pracy 
− DPS - Domy Pomocy Społecznej 
 
 
Schemat Zarządzania Programem:  
 
− Planowanie - wskazywanie wytycznych do realizacji Wieloletniego Programu Współpracy  w danym roku 

– formułowanie zapisów   do rocznych programy 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; 

− Konsultacje – prowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi, komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami 
zaangażowanymi w planowanie oraz wdrażanie Programu Rozwoju Współpracy oraz rocznych programów  
współpracy; 

− Wdrażanie – realizacja  zadań zapisanych w Wieloletnim Programie Współpracy przez komórki 
organizacyjne Urzędu Miasta Płocka i miejskie jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, ciała 
opiniująco-doradcze oraz inne podmioty; 

− Monitorowanie – zbieranie danych ilościowych pozwalających przeprowadzić ocenę realizacji rocznych 
programów współpracy oraz Wieloletniego Programu Współpracy; 

− Ewaluacja  –  analiza efektywności działań zapisanych w Wieloletnim Programie Współpracy, prowadzona 
z wykorzystaniem danych z monitoringu rocznych programów współpracy. 

 
 
Proces realizacji Programu: 
Koordynacja  realizacji Wieloletniego Programu Współpracy - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. 
Organizacji Pozarządowych. 
 
Realizacja Wieloletniego Programu Współpracy przez: 
1. Centrum ds. Organizacji Pozarządowych; 
2. komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka i miejskie jednostki organizacyjne; 
3. Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego; 
4. komisje dialogu obywatelskiego; 
5. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Miasta Płocka. 
 
 

V. MONITORING, EWALUACJA PROGRAMU  
 

Monitoring Programu Rozwoju Współpracy w latach 2016 - 2020 będzie prowadzony na podstawie 
wskaźników opracowanych dla poszczególnych celów szczegółowych. Efekty realizacji zadań będą 
analizowane na podstawie sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy.  
Wskaźniki monitorowania Programu: 
 
CEL STRATEGICZNY 1. Partnerska współpraca pomiędzy Gminą-Miasto Płock i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie tworzenia polityk publicznych 
 

Wskaźnik monitorowania Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel szczegółowy 1.1  Wzmocnienie mechanizmów współtworzenia przez organizacje pozarządowe 
strategii i programów realizujących polityki publiczne  
Odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli w 
zespołach diagnozujących lokalne problemy Gminy-Miasto Płock 

7% 20% 
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Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczyli 
w tworzeniu dokumentów programowych i strategicznych tworzonych przez 
Gminę-Miasto Płock 

20 NGO 
6% 

70 NGO 
20% 

Liczba komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i miejskich jednostek 
organizacyjnych udostępniających Płockiej Radzie Działalności Pożytku 
Publicznego oraz komisjom dialogu obywatelskiego  informacje o programach, 
planach i innych działaniach planowanych przez Gminę-Miasto Płock 

5 10 

Cel szczegółowy 1.2  Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych 

Liczba/odsetek organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach 
społecznych 

20 NGO 
6% 

90 NGO 
30% 

Liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach z zakresu 
zadań publicznych planowanych do realizacji w ramach otwartych konkursów 
ofert 

37 NGO 
10% 

70 NGO 
20% 

Cel szczegółowy 1.3  Zwiększenie efektywności oceny programów strategicznych 

Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, których przedstawiciele uczestniczą 
w monitoringu i ewaluacji programów i innych dokumentów strategicznych 
realizujących zadania publiczne 

20 NGO 
8% 

60 NGO 
20% 

 
 
 
CEL STRATEGICZNY 2. Podniesienie efektywności współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych 
 

Wskaźnik monitorowania Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel szczegółowy 2.1  Poprawa standardów zadań i usług publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe 

Liczba standardów usług publicznych przyjętych do wdrażania - 6 

Cel szczegółowy 2.2  Wzmocnienie współpracy partnerskiej Gminy-Miasto Płock z organizacjami 
pozarządowymi 
Liczba projektów realizowanych wspólnie przez Gminę-Miasto Płock i 
organizacje pozarządowe finansowanych ze środków zewnętrznych 

3 5 

Liczba spotkań informacyjnych na temat inicjatywy lokalnej 6 10 

Liczba projektów  realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej - 4 

Liczba instytucji prowadzonych przez organizacje pozarządowe - 3 

Liczba wydarzeń promujących Gminę-Miasto Płock organizowanych wspólnie 
przez samorząd i organizacje  pozarządowe 7 10 

Cel szczegółowy 2.3  Zwiększenie efektywności współpracy finansowej Gminy-Miasto Płock z 
organizacjami pozarządowymi 

Liczba form działań informacyjnych na temat otwartych konkursów ofert 10 15 

Liczba form działań informacyjnych na temat innych form współpracy 
finansowej UMP z organizacjami pozarządowymi 

10 14 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie organizacji 
pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów.   

8 446 
938,00 

9.200.000,0
0 

Liczba otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 12 12 
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Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które choć raz w ciągu ostatniego 
roku starały się o dotację z  Urzędu Miasta Płocka 

123 NGO 
36% 

150 NGO 
45% 

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 
konkursów ofert 

255 260 

Liczba projektów realizujących zadania publiczne w ramach otwartych 
konkursów ofert 

217 220 

Poradnik zawierający zasady planowania, realizacji i sprawozdawczości z 
realizacji zadań publicznych zlecanych – opracowanie Poradnika 

- w 2017 

Narzędzie internetowe (generator) pozwalający na składanie wniosków i 
sprawozdań z realizacji projektów 

- 2017 

Liczba konkursów na prowadzenie instytucji publicznych, których prowadzenie 
zostało powierzone organizacji pozarządowej 

- 3 

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy 
odpp 

22 30 

Liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 12ustawy 
odpp 

- 3 

Liczba konkursów dotacyjnych na działania, w trakcie których będzie możliwe 
realizowanie inwestycji. 

1 3 

Liczba  usług zlecanych organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

- 3 

Liczba konkursów ofert na regranting - 1 

Liczba pożyczek i poręczeń udzielonych organizacjom pozarządowym  - 4 

Liczba działań informacyjnych na temat prawidłowego wypełniania ofert oraz 
prawidłowej realizacji projektu 

8 8 

Liczba działań edukacyjnych z zakresu prawidłowego wypełniania ofert oraz 
prawidłowej realizacji projektu 

8 8 

 
 
CEL STRATEGICZNY 3   KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO POPRZEZ 
TWORZENIE WARUNKÓW DO SPOŁECZNEJ AKTYWNOŚCI 
 

Wskaźnik monitorowania Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel szczegółowy 3.1  Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych  

Badanie w zakresie kondycji i potrzeb organizacji pozarządowych 
Badanie z 

2014 
Banie  w 

2020 

Oferta wsparcia organizacji pozarządowych opracowana w oparciu o wyniki 
badań kondycji i potrzeb  organizacji pozarządowych – opracowanie oferty 

Oferta 
wsparcia 

określona w 
2014 

Oferta 
wsparcia 

określona w 
2020 

Liczba/odsetek organizacji pozarządowych korzystających z lokali gminnych 
44 NGO 

13% 
60 NGO 

18% 

Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, które skorzystały  z doradztwa i 
szkoleń prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka 

98 NGO 
28% 

150 NGO 
45% 

Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, którym udzielono  wsparcia w 
pisaniu projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych 

7 NGO 
2% 

20 NGO 
6% 

Cel szczegółowy 3.2  Zwiększenie efektywności dialogu obywatelskiego 

Liczba/odsetek organizacji pozarządowych biorących udział w różnych formach 
spotkań na temat zadań ciał dialogu obywatelskiego 

25 NGO 
7% 

30 NGO 
9% 

Liczba/odsetek organizacji pozarządowych, uczestniczących w pracach 
(spotkaniach) ciał dialogu obywatelskiego 

20 NGO 
6% 

50 NGO 
15% 
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Liczba komisji dialogu obywatelskiego 9 9 

Liczba zespołów branżowych i problemowych 6 9 

Forum Dialogu Obywatelskiego - 1 

Liczba komórek i jednostek organizacyjnych UMP udostępniających PRDPP i 
KDO  informacji o programach, planach i innych działaniach strategicznych  
planowanych przez Gminę Miasto Płock 

5 10 

System komunikacji pomiędzy ciałami dialogu obywatelskiego – opracowanie i 
wdrożenie 

Zarządzenie 
Prezydenta 

MP 

Nowy 
system 

zostanie w 
2017 

Liczba akcji promujących i kampanii informacyjnych zachęcających do udziału 
w pracach ciał dialogu obywatelskiego 

- 2 

Liczba działań informacyjnych promujących powstawanie grup obywatelskich 4 6 

Cel szczegółowy 3.3  Aktywizacja organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności Miasta Płocka 

Liczba zespołów branżowych i problemowymi oraz grup roboczych z udziałem 
przedstawicieli grup nieformalnych 

- 4 

Ilość spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych na temat  działań podejmowanych przez samorząd płocki 

12 12 

Liczba  zaanimowanych grup nieformalnych 10 20 

Liczba utworzonych partnerstw lokalnych 1 4 

Cel szczegółowy 3.4  Wspieranie procesów integracji sektora płockich organizacji pozarządowych 

Odsetek organizacji pozarządowych promowanych na mapie aktywności na 
stronie COP  

5% 40% 

Liczba internetowych grup problemowych i tematycznych 5 8 

Odsetek organizacji pozarządowych promujących swoje działania w ramowym 
kalendarzu imprez prowadzonym na stronie COP 

2% 20% 

Odsetek organizacji pozarządowych współpracujących z biznesem 30% 40 

Liczba wydarzeń organizowanych wspólnie przez Gminę-Miasto Płock i 
organizacje pozarządowe  10 16 

Liczba wydarzeń organizowanych przez Gminę-Miasto Płock promujących 
organizacje pozarządowe 

6 8 

 
 
Ewaluacja Programu Rozwoju Współpracy będzie prowadzona  na podstawie analizy wskaźników z 
monitoringu. Podstawą do oceny stopnia realizacji założonych celów oraz efektywności realizacji 
zaplanowanych zadań będą wnioski wynikające z oceny rocznych programów współpracy. Ewaluacja zostanie 
przeprowadzona w 2018 roku oraz jako ewaluacja końcowa w 2020 roku. 
 

VI.SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTA CJI  
 

1) Opracowanie projektu Programu Rozwoju Współpracy  
− Prace nad Programem Rozwoju Współpracy rozpoczęły się w kwietniu 2015 r. Koordynatorem prac nad 

Programem Rozwoju Współpracy był Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji 
Pozarządowych. Została przeprowadzona analiza sprawozdań z realizacji rocznych programów 
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współpracy w latach 2010-2014, analiza ankiet potrzeb organizacji pozarządowych, a także innych 
dokumentów i raportów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.  

− W maju 2015 roku, z inicjatywy Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Prezydent Miasta 
Płocka powołał Zespół ds. opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto 
Płock i Organizacji Pozarządowych na lata 2016 – 2020. 

− Na podstawie analiz i badań została opracowana wstępna Diagnoza współpracy Gminy-Miasto Płock z 
organizacjami pozarządowymi. Ostatecznej redakcji Diagnozy dokonał Zespół ds. opracowania 
Programu Rozwoju Współpracy. 

− Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Współpracy wraz z Pełnomocnikiem w lipcu 2015 r. 
przygotował Założenia, kierunki i wytyczne do Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy, które 
zostały przyjęte przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.  

− We wrześniu 2015 r. zostały opracowane wstępne propozycje celów oraz zdań w zakresie współpracy 
Gmin-Miasto Płock i organizacji pozarządowych. W okresie wrzesień - październik 2015 r., 
wypracowany przez Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Współpracy, projekt zapisu celów i 
zdań został poddany konsultacjom społecznym na spotkaniach zespołów tematycznych.  

− Wstępna wersja projektu Programu Rozwoju Współpracy została opracowana w listopadzie 2015 r. Po 
przeprowadzeniu uzgodnień z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka i miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi Pełnomocnik we współpracy z Zespołem ds. opracowania Programu 
Rozwoju Współpracy w styczniu 2016 r. przygotował ostateczną wersję projektu Programu Rozwoju 
Współpracy. 
 

2) Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Współpracy 
− W lutym 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Współpracy z 

organizacjami pozarządowymi. Projekt Programu Rozwoju Współpracy został zamieszczony także na 
stronie internetowej Centrum ds. Organizacji Pozarządowych oraz rozesłany newsletterem do 
organizacji pozarządowych. 

− Zostało przeprowadzonych 6 spotkań konsultacyjnych z Zespołami tematycznymi/ Komisjami dialogu 
obywatelskiego, w których wzięło udział 40 organizacji pozarządowych. 

− Konsultacje społeczne zakończyły się 01 marca  2016 r. 
− Projekt Programu Rozwoju Współpracy zaprezentowano na posiedzeniu Płockiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 
− W marcu 2016 r. Pełnomocnik we współpracy z Zespołem ds. opracowania Programu Rozwoju 

Współpracy przygotował ostateczną redakcję projektu Programu  Rozwoju Współpracy. 
 

3) Przyjęcie projektu Programu Rozwoju Współpracy 
„Wieloletni Program Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 
2016 – 2020” został zaopiniowany  przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego w dniu 12 
kwietnia 2016. 

 
 
Członkowie Zespołu ds. opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto 
Płock i Organizacji Pozarządowych na lata 2016 – 2020 
 

1) Roman Siemiątkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej 
2) Ewa Pietrzak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych 
3) Andrzej Czapski - Urząd Miasta Płocka; Centrum ds. Organizacji Pozarządowych 
4) Iwona Bińkowska - Urząd Miasta Płocka; Wydział Sportu i Rekreacji 
5) Renata Nowakowska - Urząd Miasta Płocka; Wydział Edukacji i Kultury 
6) Renata Grabarczyk - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku 
7) Michał Twardy - Przedstawiciel Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
8) Beata Puda - Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 
9) Daria Domosławska - Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku 
10) Cezary Roman - Fundacja To Tam TO 
11) Jadwiga Korneszczuk - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Płocku 
12) Mariusz Umyszkiewicz – Fundacja Ekonomii Społecznej „Przystań” 
13) Jacek Koziński - Miejski Uczniowski Klub Sportowy Płock 
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14) Aldona Cybulska – Bank Żywności w Płocku Związek Stowarzyszeń 
VII.  SŁOWNIK  

 
− Centrum – Centrum ds. Organizacji Pozarządowych – komórka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka  

realizująca zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
− dialog obywatelski – forma kontaktu między władzą państwową a organizacjami trzeciego sektora, 

polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, 
instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej;  

− dotacje – dotacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2013 poz. 885 ze zm.); 

− ekonomia społeczna – sposób działania określonych podmiotów (np. spółdzielni socjalnych, centrów 
integracji społecznej, organizacji pozarządowych łączących cele społeczne z ekonomicznymi; 

− ewaluacja – to ocena wartości projektu z zastosowaniem określonych kryteriów w celu jego 
usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. Na ewaluację składają się zbieranie, analiza oraz 
interpretacja danych na temat znaczenia i wartości projektu przy zwróceniu uwagi na zagadnienia istotne 
dla zainteresowanych oraz ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności 
projektu w kontekście założonych celów, porównywanie rezultatów projektu ze wstępnymi 
zamierzeniami; 

− interesariusze - osoby, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje i podmioty, które uczestniczą w 
tworzeniu programu/projektu, biorą czynny udział w jego realizacji lub są bezpośrednio zainteresowane 
wynikami jego wdrożenia;  

− klauzule społeczne –  definicja określona w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych;  

− komisje konkursowe – komisje konkursowe powołane w celu opiniowania złożonych ofert, o których 
mowa w art. 15 ust. 2a ustawy; 

− komisje dialogu obywatelskiego – ciała inicjatywno-doradcze, działające przy komórkach 
organizacyjnych od 2016 roku; 

− komórki organizacyjne – wydziały, biura wymienione w Schemacie Organizacyjnym Urzędu Miasta 
Płocka, Urząd Stanu Cywilnego, Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy 
Europejskich, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Pełnomocnika ds. Organizacji 
Pozarządowych, Pełnomocnika ds. Wolontariatu, Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii 
Ruchu Drogowego; 

− Miasto – Gmina-Miasto Płock – miasto na prawach powiatu; 
− mały grant – definicja określona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 
− mapa aktywności – baza danych organizacji, tworzoną i aktualizowaną zgodnie z odpowiednią 

instrukcją Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka; 
− miejskie jednostki organizacyjne – jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe oraz 

instytucje kultury, dla których Miasto jest organizatorem; 
− organizacja pozarządowa  – definicja określona w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy; 

− Pełnomocnik – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych; 
− Program współpracy – 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 uchwalany co roku; 

− Program Rozwoju Współpracy – Wieloletni Program Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto Płock z 
organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020; 

− Prezydent – Prezydent Miasta Płocka; 
− projekt partnerski  – projekt realizowany przez dwóch lub więcej partnerów, partnerami mogą być 

organizacje pozarządowe, instytucje, biznes, itp., udział i odpowiedzialność  partnerów może mieć różny 
charakter, decyduje o tym umowa partnerska; 

− Rada – Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana Uchwałą Rady Miasta Płocka, skład 
Rady określa Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka, Rada jest organem konsultacyjnym i 
opiniodawczym przy Prezydencie Miasta Płocka; 
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− regranting – mechanizm, w ramach którego środki otrzymane w formie dotacji przez jeden podmiot są 
przekazywane w formie grantów innym podmiotom. W ramach regrantingu samorząd sam nie organizuje 
konkursów i nie rozdaje dotacji, ale znajduje partnera (operatora)  – organizację pozarządową, który w 
jego imieniu zajmuje się przygotowaniem konkursów dotacyjnych oraz przyznawaniem i rozliczaniem 
dotacji; 

− rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych- działania nastawione na wzmocnienie  i rozwój 
organizacji pozarządowej, budowanie stabilnych podstaw jej dalszego funkcjonowania. Na rozwój 
instytucjonalny składają się zarówno działania miękkie np. podnoszenie standardów pracy  i zarządzania 
organizacją, tworzenie planów i strategii (całej organizacji lub jakiś aspektów jej działania), ewaluacje 
itp. jak i działania inwestycyjne, jak np. zakup niezbędnego sprzętu lub wykonanie remontu w 
pomieszczeniu, w którym organizacja prowadzi działania;  

− strona internetowa – strona www.pozarzadowe.plock.eu prowadzona przez Pełnomocnika; 
− Urząd – Urząd Miasta Płocka; 
− Ustawa odpp – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.); 
− Zespół ds. Opracowania Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy - Zespół ds. Opracowania 

Wieloletniego Programu Rozwoju Współpracy Gminy-Miasto Płock i Organizacji Pozarządowych na 
lata 2016 – 2020 powołany Zarządzeniem Nr 584/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 2015 r.; 

− zespoły tematyczne - ciała inicjatywno-doradcze, działające przy komórkach organizacyjnych. 
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