
 

         

Zarządzenie Nr 3915/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 11 stycznia 2018 roku 

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadań
z  zakresu  zdrowia  publicznego  z  obszaru  profilaktyki  i  rozwiązywania
problemów  związanych  z  używaniem  substancji  psychoaktywnych  (alkohol,
narkotyki, nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018.
 

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  art.  11a  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)1 oraz  art. 14 ust.
1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.
2237 z późn. zm)2  zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem
nr 3741/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2017 roku na powierzenie
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru profilaktyki i rozwiązywania
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki,
nowe substancje psychoaktywne) w roku 2018 wraz z udzieleniem dofinansowania na
ich realizację.

2. Wykaz  podmiotów,  których  oferty  zostały  wybrane  w  postępowaniu  konkursowym
wraz z przyznanym dofinansowaniem stanowi załącznik do Zarządzenia.  

§ 2

Środki na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 1, określone są w budżecie Miasta
Płocka na 2018 rok, wydatki bieżące w dziale 851, rozdział 85154, 85153 paragraf 2360.

§ 3

Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne od dnia 11 stycznia 2018 r. do dnia
zawarcia  umowy,  przy  czym  czyni  to  na  własne  ryzyko.  Termin  realizacji  zadania
publicznego zostanie określony w umowie.

1 Zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232
2 Zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 2371



§ 4

1. W przypadku  przyznania  środków  finansowych  w  niższej  kwocie  niż  wnioskowana
w ofercie, Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia
wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy,
w tym:  aktualizację harmonogramu,  aktualizację kalkulacji przewidywanych kosztów
realizacji zadania publicznego i aktualizację opisu poszczególnych działań, które nie
mogą:
a) powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani  celu, określonego dla

zadania w ogłoszeniu o konkursie, w ramach którego zgłoszono ofertę, 
b) powodować  zmiany  terminu,  chyba,  że  za  jej  wprowadzeniem  przemawiają

uzasadnione okoliczności,
c) powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu konkursu

ofert,
d) dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując procentowe

zmniejszenie  finansowego  i  osobowego  wkładu  własnego  oferenta  poniżej
określonego w ofercie.

2. Powyższe  dokumenty,  które  stanowić  będą  załączniki  do  umowy  powinny  być:
sporządzone na drukach zgodnych z procedurą konkursową, wypełnione prawidłowo
i  zgodne  ze  złożoną  ofertą,  zaktualizowane  stosownie  do  przyznanych  środków
finansowych.

3. W  przypadku  zmiany  danych  organizacji,  zawartych  w  ofercie,  niezbędnych  do
przygotowania  umowy,  należy  złożyć  oświadczenie  oraz  załączyć  aktualny  odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

§ 5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka.

§ 6

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Polityki
Społecznej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski



                                                                                                                                                                                         

Załącznik 
do Zarządzenia nr 3915/2018

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2018 r.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w k onkursie ofert na powierzenie realizacji zada ń z zakresu zdrowia publicznego 
z obszaru profilaktyki i rozwi ązywania problemów zwi ązanych z u żywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkot yki, nowe substancje

psychoaktywne) w roku 2018 wraz z kwotami dofinanso wania

ZADANIE 1
Prowadzenie  dwóch  punktów  informacyjno  -  konsultacyjnych,  w  których  będą  udzielane mieszkańcom  miasta  Płocka konsultacje/porady z  zakresu:  profilaktyki
uzależnień  (alkohol,  narkotyki,  nowe substancje psychoaktywne), rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii  oraz przemocy w rodzinie
usytuowanych po jednym w każdym niżej wymienionym rejonie miasta: 
Rejon I – obejmujący osiedla: Borowiczki, Imielnica
Rejon III – obejmujący osiedla: Radziwie, Góry, Pradolina Wisły, Ciechomice

Lp
.

Oferent Tytuł zadania

Kwota dofinansowania
z bud żetu

miasta Płocka 
w roku 2018 [zł]

Dział 851 
Rozdział [zł]

1.

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji Płockiej,

ul. Tumska 3
09-402 Płock

Punkt informacyjno - konsultacyjny - kontynuacja 22 000,00
85154 – 17 000,00

85153  - 5 000,00

2.

Polski Czerwony Krzyż
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa 

Oddział Rejonowy
ul. Misjonarska 22 

09-402 Płock

Prowadzenie Punktu Informacyjno-
Konsultacyjnego na osiedlu Borowiczki, Imielnica

17 500,00

85154 – 12 500,00

85153 – 5 000,00

Razem zadanie 1                                                                                                                                39 500,00



ZADANIE 2

Realizacja działań z obszaru profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii oraz przemocy w rodzinie; udzielania pomocy specjalistycznej osobom uzależnionym/nadużywającym alkoholu i narkotyków, ofiarom przemocy oraz ich
rodzinom.

Lp. Oferent Tytuł zadania

Kwota dofinansowania 
z bud żetu

miasta Płocka 
w roku 2018 [zł]

Dział 851 
Rozdział [zł]

1.

Stowarzyszenie „MONAR”
ul. Nowolipki 9 B 
00-151 Warszawa

Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna
„MONAR”

ul. Kilińskiego 6a
09-402 Płock

MONAR przeciwdziała narkomanii
i alkoholizmowi w Płocku

80 000,00

85154 – 30 000,00

85153 – 50 000,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom
„Tygiel”

ul. Bałtycka 25
09-408 Płock

Grupa „JA, TY, MY” 60 000,00

85154  -  50 000,00

85153 – 10 000,00

3.

Fundacja „Portal FM – Pomagamy
Dzieciom”

ul. Dojazd 13
09-400 Płock

„Kreatywne Skrzaty” 30 550,00
   85154 -   20 550,00  

85153 – 10 000,00

4.

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Nadzieja w Nas”
ul. 3-go Maja 18
09-400 Płock,

Program z elementami profilaktyki 
uzależnień przeznaczony dla 
uzależnionych od alkoholu, ich bliskich, 
ofiar przemocy oraz dzieci i młodzieży z
rodzin patologicznych zagrożonych 
wykluczeniem – mieszkańców miasta 
Płocka

44 000,00
85154 – 44 000,00

5.

Fundacja Rozwoju Mikrospołeczności
„PER ASPERA AD ASTRA”

ul. J. Korczaka 35
09-408 Płock,

Warsztaty umiejętności
wychowawczych – cz. I programu

Szkoła dla rodziców i wychowawców
26 000,00

85154 – 13 000,00

85153 – 13 000,00



6.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
04-490 Warszawa, ul. Wiejska 18  lok.

20 
Zarząd Rejonowy w Płocku

ul. Misjonarska 22
09-402 Płock

„Odzyskać więzi rodzinne i swoją
przyszłość bez uzależnień”- 
Grupa Socjoterapeutyczna w

Noclegowni dla Kobiet

40 000,00

85154 – 25 000,00

85153 – 15 000,00

7.

„TEEN CHALLENGE”
Chrześcijańska Misja Społeczna

77-203 Dretyń, Broczyna 11
Oddział w Płocku, 

ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 1 lok.22

Praca wśród osób bezdomnych i
uzależnionych 21 710,00

85154 - 17 710,00 

85153 – 4 000,00

8.

Stowarzyszenie na Rzecz
Przeciwdziałania Zjawiskom  Patologii

Społecznej MIĘDZY LUDŹMI
ul. Olszewska 7/9/11

00-792 Warszawa
Oddział Płocki Stowarzyszenie

 ul. Na Skarpie 24/47
09-400 Płock

Grupa wsparciowa dla osób
uzależnionych ze współistniejącą

chorobą psychiczną
14 050,00

85154 – 8 150,00

85153 – 5 900,00

9.

Płockie Stowarzyszenie Klub
Abstynentów  w Płocku, ul. Misjonarska

22
09-402 Płock

Prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych i przeciwdziałania 
uzależnieniom przez Płockie 
Stowarzyszenie Klub Abstynentów

 50 000,00 85154 - 50 000,00

10.

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego
Wieku im. Janiny Czaplickiej 

Pl. Dąbrowskiego 2
09-402 Płock

Zdrowy i Trzeźwy Senior 2 100,00
85154 – 2 100,00

Razem zadanie 2                                                                                                                                368 410,00


