
 ZARZĄDZENIE  Nr  213 /2019
                                        PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
                                            z dnia  16 stycznia 2019 r.

w  sprawie   ogłoszenia  wyników  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań
publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994 zm.:1000,1349,1432, 2500)  oraz art. 15 ust. 2g-2h
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o  działalności  pożytku publicznego i  o  wolontariacie
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450, zm.:650,723,1365) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem
Nr 4737/2018  Prezydenta  Miasta  Płocka   z  dnia  20 listopada 2018  r.  na  realizację  zadań
publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku, w formie wsparcia
tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2.  Wykaz  podmiotów,  których  oferty  zostały  wybrane  w  postępowaniu  konkursowym wraz
z kwotami dotacji, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Środki na dotacje, o których mowa w § 1 określone są w  budżecie Miasta Płocka na rok
2019,  Dział 801, Rozdział 80195, §2360 zadanie 03/WEK/G.

§ 3.  Zleceniobiorca może realizować zadanie publiczne  od dnia 1 stycznia  do dnia zawarcia
umowy, przy czym czyni to na własne ryzyko. Termin realizacji zadania publicznego zostanie
określony w umowie.

§ 4.  1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od dnia ogłoszenia
wyników konkursu dostarczyć niezbędne dokumenty potrzebne do podpisania umowy, w tym:
1) oryginał/kopię innego niż Krajowy Rejestr Sądowy rejestru lub ewidencji (jeśli dotyczy),
2) oryginał/kopię pełnomocnictwa/upoważnienia (jeśli dotyczy),
3) ofertę zaktualizowaną w Generatorze, która będzie stanowić załączniki do umowy              w
przypadku uzyskania dotacji w niższej kwocie niż wnioskowana,  
4) oświadczenie wraz aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji,  w  przypadku  zmiany  danych  organizacji  zawartych  w  ofercie,  niezbędnych  do
przygotowania umowy,
2.  Aktualizacja  oferty  dokonana  przez  oferenta  w  przypadku  uzyskania  dotacji
w niższej kwocie niż wnioskowana:
1) nie może powodować zmiany zakresu przedmiotowego zadania ani celu, określonego dla
zadania  w ogłoszeniu  o  konkursie,  w  ramach  którego  zgłoszono  ofertę,  jak  też  nie  może
powodować  zmiany  terminu,  chyba,  że  za  jej  wprowadzeniem  przemawiają  uzasadnione
okoliczności,
2) nie może powodować zmiany przeznaczenia dotacji ogłoszonej w rozstrzygnięciu konkursu
ofert,



3) nie może dotyczyć udziału własnego w zakresie jego zmniejszenia, powodując procentowe
zmniejszenie  finansowego  i  osobowego  wkładu  własnego  oferenta  poniżej  określonego
w ofercie.
3.W  uzasadnionych  przypadkach  oferenci  w  porozumieniu  z  komórką  organizacyjną  mogą
składać  dokumenty,  o  których  mowa  powyżej  w  terminie  nie  później  niż  45  dni  przed
rozpoczęciem realizacji zadania.
§ 5. Zarządzenie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu

§  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 213/2019
                                                                                         Prezydenta Miasta Płocka
                                                                                         z dnia 16 stycznia 2019 r.  

                                                            

Zadanie 1. Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie
uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych:

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Kwota udzielonej 
dotacji /w złotych/

1. Towarzystwo Wychowanków, 
Wychowawców i Przyjaciół 
Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego Im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego

"Płocka  Akademia
Olimpijczyka" 

8 800,00

2.
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno
- Artystycznej i Nauki 

„Młodzież dla 
Młodzieży” - Festiwal 
Piosenki  THEPtak"

3 000,00

3.
Stowarzyszenie Edukacji Kulturalno
- Artystycznej i Nauki 

"XI Płockie Konfrontacje
Gitarowe"

3 000,00

4.
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Edukacyjnych ,,Delta”

,,Projekt edukacyjny 
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych – 
DELTAKLUB"

25 000,00

5.
Stowarzyszenie „DLA MŁODYCH”

 "Poszerzenie oferty 
edukacyjne dla uczniów
uzdolnionych o 
pozalekcyjne bezpłatne 
zajęcia z robotyki."

4 998,00

6. Stowarzyszenie Rodziców 
Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej nr 12 w Płocku pod 
nazwą ,,Szkoła pod Brzozami” 

 ,,Szkoła – Kreacja – 
Innowacja. Happening i
performance w szkole" 
- część III pod hasłem: 
Nic tak serca nie budzi, 
jak bycie dobrym dla 
ludzi. 

10 000,00

7. Stowarzyszenie Nowoczesna i 
Innowacyjna Edukacja

,,Uzdolniona młodzież 
w konkursie światowym
(DESY w Hamburgu) 
oraz w konkursie 
ogólnopolskim 
(Instytutu Fizyki PAN)"

10 000,00

Ogółem 64.798,00



Zadanie 3. Kształcenie ustawiczne

L.p. Wnioskodawca Tytuł zadania Kwota proponowanej
dotacji w złotych

1. Stowarzyszenie na rzecz 
Małżeństwa i Rodziny „NIE 
MA LEKKO

"Małżeńska Akademia 
Rozwoju"

3 802,00

2. Fundacja FAMILY - LAB 
POLSKA 

,,,Szkoła nauczycieli i 
uczniów”- edycja trzecia

4.000,00

3. Stowarzyszenie Inicjatyw 
Edukacyjnych ,,DELTA"

Kształcenie ustawiczne osób
dorosłych.Projekt 
,,Przedszkole wspierające 
uzdolnienia"

7. 400,00

Ogółem 15. 202,00

   

                                                          
       


