
ROZDZIAŁ XVI. Wspieranie inicjatyw społecznych

Współpracę  finansową
i pozafinansową  Gminy  Miasta
Płock  z  organizacjami
pozarządowymi w  2018  r.
regulowały:

✔ Uchwała Nr 644/XXXVII/2017
Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  24
października  2017  roku
w sprawie  przyjęcia  „Programu
współpracy  Gminy  Miasta  Płock
z organizacjami  pozarządowymi
oraz  podmiotami  wymienionymi
w  art.  3  ust.  3  ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie działającymi na
terenie miasta Płocka na 2018 rok”,

✔ Uchwała Nr 322/XVIII/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu
Rozwoju Współpracy Gminy Miasta Płock z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020”.
W 2018 r. powstał „Program współpracy Gminy Miasta Płock z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.  3  ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego
i wolontariacie działającymi na terenie  miasta Płocka w 2019 r.”  (Uchwała Nr 843/LI/2018
Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 roku), który był konsultowany ze wskazanymi
podmiotami.  Program  jest  głównym  dokumentem,  który  określa  obszary  współpracy
finansowej i pozafinansowej samorządu z organizacjami. 
Na realizację zadań wynikających z Programu Współpracy Gminy Miasta Płock z organizacjami
pozarządowymi na 2019 r. przewidziano kwotę 12 500 000,00 zł, a w roku poprzednim była to
kwota 11 000 000,00 zł.
Przedmiotem  współpracy  miasta  i  organizacji  pozarządowych  w  2018  r.  było  wspólne
wykonywanie  zadań publicznych wymienionych w art.  4  ust.  1  ustawy z  dnia  24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.
poz. 450 ze zm.).
Liczba  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  miasta  według stanu  na  koniec
2018 r. wynosiła 358.
Współpracą z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku  publicznego  na  terenie  Płocka  zajmowało  się  w  2018  r.  Centrum ds.  Organizacji
Pozarządowych. W ramach działalności Centrum m.in.:
 Przygotowano  i  wprowadzono  procedury  przyznawania  dotacji  na  realizację  zadań
lokalnych  lub  regionalnych  w  trybie  art.  19a  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie. W tym trybie rozpatrzono 51 ofert;
 Przygotowano,  ogłoszono  i  rozstrzygnięto  otwarte  konkursy  ofert  na  realizację  zadań
publicznych  w  zakresach:  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym
kombatantów;
 Zorganizowano, we współpracy z Wydziałem Promocji i Informacji, akcję informacyjną dot.
pozyskiwania 1% odpisu podatkowego dla płockich organizacji posiadających status organizacji
pożytku publicznego;
 Rozstrzygnięto  XI  edycję  Konkursu  Godni  naśladowania  skierowanego  do  płockich
organizacji pozarządowych, podczas uroczystej Gali;
 Zorganizowano Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych;
 Zorganizowano Płockie Targi Rodziny – Senior 2018. Płockie Targi Rodziny to impreza dla
wszystkich  pokoleń,  która  odbyła  się  już  po  raz  szósty.  Podczas  Targów  rodziny  mogły
skorzystać  z  szerokiego  wachlarza  atrakcji,  licznych  konkursów  z  nagrodami,  zawodów
sportowych,  gier  interaktywnych,  porad  kosmetycznych  czy  rehabilitacyjnych,  jak  również
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wykonać  bezpłatnie  podstawowe  badania  poziomu  cukru  we  krwi,  czy  poziom  tkanki
tłuszczowej.  Zainteresowani  mogli  nauczyć  się  jak  fachowo  udzielać  pierwszej  pomocy
przedmedycznej. Gwiazdą wieczoru był Wojciech Gąssowski. 
 Zorganizowano  wydarzenie  pn.  „Senioriada”.  Było  to  wydarzenie  towarzyszące  Płockim
Targom Rodziny, podczas którego seniorzy mogli  zaprezentować swój dorobek artystyczny,
wystąpiły  m.in.  zespoły  taneczne,  wokalne  i  muzyczne,  kabarety.  Atrakcją  wieczoru  był
przygotowany  przez  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  pokaz  mody  kobiecej  "Na
przestrzeni wieków";
 Przygotowano spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 Przeprowadzono szereg szkoleń dla organizacji pozarządowych z dotyczących min.  polityka
bezpieczeństwa  ze  szczególnym uwzględnieniem  ochronny  danych  osobowych,  wypełnianie
ofert realizacji zadania publicznego w generatorze engo;
 Wprowadzono  system  obsługi  informatycznej  „Generator  wniosków”  dla  otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 
 Współpracowano z komisjami dialogu obywatelskiego: ds. organizacji infrastrukturalnych,
kultury,  sportu,  turystyki,  pomocy  społecznej,  zdrowia  i  profilaktyki  uzależnień,  edukacji,
organizacji  katolickich  i  wyznaniowych oraz  ds.  zwierząt  składającymi  się  z  przedstawicieli
komórek merytorycznych Urzędu Miasta Płocka oraz organizacji pozarządowych;
 W  ramach  pomocy  merytorycznej  dla  płockich  organizacji  pozarządowych  prowadzono
doradztwo prawne oraz konsultacje dot. ofert;
 Na terenie miasta w 2018 roku działało 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Trzy
punkty prowadzone były przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie  udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa w 2018 r.

Osobom starszym dedykowane są różne formy wsparcia. Wśród nich można wymienić:
 Centrum Aktywności Seniora 

Od  stycznia  2017  r.  w  Płocku
funkcjonuje  Centrum Aktywności
Seniora prowadzone przez Polski
Związek  Emerytów,  Rencistów
i Inwalidów  Zarząd  Okręgowy
w Płocku. Działalność tej placówki
finansowana  jest  w  ramach
rozstrzygniętego  otwartego
konkursu  ofert  dla  organizacji
pozarządowych  w  zakresie
działalności  na  rzecz  osób
w wieku  emerytalnym  na  lata
2018-2020.  Ofertę  złożyła  jedna
organizacja  pozarządowa  na
kwotę 450 000,00 zł, z czego na
2018  r.  przeznaczone  było
150 000,00 zł

Centrum Aktywności Seniora w ramach swojej działalności proponuje wiele form aktywności
dla seniorów, gry i zabawy integracyjne, spotkania taneczne, wycieczki i wyjazdy sanatoryjne. 
W  budynku  mieści  się  również  Dom  Dziennego  Pobytu  dla  Osób  z  Choroba  Alzheimera
prowadzony przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Tam pomoc
uzyskują osoby z chorobą alzheimera oraz chorobami otępiennymi. 
 Płocka Karta Seniora 

Od początku istnienia Programu Płocka Karta Seniora do końca 2018 r. wydano łącznie 2 011
kart, z czego w samym 2018 r. - 384 karty. Kartę może otrzymać osoba fizyczna faktycznie
zamieszkująca na terenie Płocka, mająca z chwilą złożenia wniosku ukończone 65 lat.
Na koniec 2018 r. było 43 partnerów Płockiej Karty Seniora.
 Miejsca Przyjazne Seniorom

Głównym celem akcji jest promowanie:
 miejsc i instytucji przyjaznych seniorom działających na terenie Płocka,
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 instytucji:  kulturalnych,  edukacyjnych,  rekreacyjnych,  kawiarni,  sklepów,  aptek,
instytucji  użyteczności  publicznej  i  innych,  odpowiadających  na  potrzeby  starszych
mieszkańców poprzez  dostosowanie  swojej  architektury  oraz  oferowanie  produktów,
usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy,

 miejsc, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane.
Na koniec 2018 r. istniały 23 Miejsca Przyjazne Seniorom.

Miasto Płock przygotowało różne formy pomocy skierowane do osób niepełnosprawnych. 
 Program  „Asystent  osoby  niepełnosprawnej” został  przyjęty  Uchwałą  Nr

370/XXIII/2012  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  24  kwietnia  2012  roku.  Projekt  ma  na  celu
skutecznie  wspomagać  osoby  niepełnosprawne,  tak  aby  wszelkie  bariery  architektoniczne
i mentalne  były  minimalizowane.  Z  programu  mogą  skorzystać  pełnoletnie  osoby
niepełnosprawne  legitymujące  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
niepełnosprawności.
Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych przyjmuje zamówienia na usługę Asystenta Osoby
Niepełnosprawnej i  Transport Osób Niepełnosprawnych. Usługa jest odpłatna 1 zł za każdą
rozpoczętą  godzinę,  realizowana  jest  w  wymiarze  7  dni  w  tygodniu  w  godz.  8.00-22.00,
w wyjątkowych  sytuacjach  czas  realizacji  zadania   może  być  zmieniony.  Najwięcej  zleceń
asystenci mają w godzinach 8.00 – 10.00. Realizowane zlecenia  w 2018 r. dotyczyły głównie:
-  pomocy w dotarciu na rehabilitację lub na wizytę do lekarza,
-  pomocy w dotarciu do szkoły,
-  pomocy w dotarciu do pracy,
-  załatwienie spraw urzędowych,
-  pomocy w zakupach.
W 2018 r. asystenci przepracowali łącznie 2 496 godzin. 
 Bus dla osób niepełnosprawnych został zakupiony w maju 2013 r. Zakup busa był

dofinansowany z PFRON.
Koszt biletu na terenie miasta wynosi 8 zł w jedną stronę, natomiast poza miasto 0,95zł/km,
przejazd opiekuna osoby niepełnosprawnej odpłatny jest 1zł. Warto zaznaczyć, że odpłatność
za przejazd poza granicami miasta jest dokonywana tylko wtedy, jeśli jest przewożona osoba
niepełnosprawna, np. transport na turnus rehabilitacyjny – odpłatność tylko w jedno stronę,
gdyż osoba pozostaje na turnusie.  
Transport  busem pomaga  osobom niepełnosprawnym w  rehabilitacji  leczniczej,  społecznej
i zawodowej. Zapewnia możliwość w dotarciu np. do szpitala, na turnus rehabilitacyjny lub
wizytę lekarską. Usługi transportowe cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ żadna inna
instytucja ani organizacja pozarządowa nie realizuje tak specjalistycznego transportu w tak
niskiej cenie. Często kursy są łączone w taki sposób, aby w ramach jednego kursu przewieść
kilka osób niepełnosprawnych.          
W  2018  r.  dowożono  osoby  niepełnosprawne  między  innymi  do:  szpitala  w  Kruku,
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w
Nadarzynie, Zakładu Opieki Leczniczej Kraszewo-Czubaki, sanatorium w Ciechocinku. Średnio
samochód wykonuje 5 kursów dziennie. Łącznie w 2018 r. bus przejechał ponad 24 896 km
(o ponad 5 tys. km więcej niż w 2017 r.) 
 Biuro  Rzecznika  Osób  Niepełnosprawnych  przygotowuje  umowy  i  finansuje  koszty

działalności  6  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej (10%  kosztów  działalności  pokrywa
samorząd, tj. 248 940,00 zł). W tym dodatkowo na mocy porozumienia przekazuje dotację dla
Powiatu Płockiego na 5 osób z Płocka uczestniczących w WTZ w kwocie 9 220,00 zł.
W  Warsztatach  Terapii  Zajęciowej  odbywa  się  rehabilitacja  zawodowa  i  społeczna  osób
niepełnosprawnych. Trafiają tam osoby niepełnosprawne po ukończeniu kształcenia w szkole
specjalnej.  Celem  warsztatu  jest  przygotowanie  osób  niepełnosprawnych  do  pracy  na
chronionym lub otwartym rynku pracy.

W  konkursie ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie  działalności  na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2018 r. udzielono dotacji na kwotę 40 000 zł.
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Tabela 16.1: Wykaz organizacji i kwota udzielonej dotacji w 2018 r.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu
Kwota udzielonej
dotacji w złotych

1. Stowarzyszenie 
SCLEROSIS MULTIPLEX

Rehabilitacja zdrowotna osób 
niepełnosprawnych 

15 000,00 zł

2.
Polskie Stowarzyszenie  
Diabetyków Oddział 
Powiatowy w Płocku 

Kobieta i Mężczyzna „Czy cukrzyca ma 
płeć” 1 500,00 zł

3.

Polskie Stowarzyszenie  
Diabetyków Koło Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży z 
Cukrzycą w Płocku 

„SAM A TAKI SAM”

7 000,00 zł

4.
Płockie Stowarzyszenie 
„Amazonki”

Amazonki na Piastowskim Szlaku – 
czynny wypoczynek i rehabilitacja 
wspomagająca

2 500,00 zł

5.

Stowarzyszenie na Rzecz 
Przeciwdziałania Zjawiskom
Patologii Społecznej 
MIĘDZY LUDŹMI  

Rehabilitacja zawodowa, społeczna i 
zdrowotna osób niepełnosprawnych. 
Organizowanie wypoczynku dla osób 
niepełnosprawnych 

3 000,00 zł

6.

Towarzystwo  Przyjaciół 
Dzieci 
Oddział Miejsko – 
Powiatowy w Płocku 

Rehabilitacja zdrowotna osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku 
Rehabilitacyjno-Wychowawczym 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału 
Miejsko-Powiatowego w Płocku

4 000,00 zł

7.
Polski Związek Głuchych 
Oddział Mazowiecki

Polski Związek Głuchych Terenowy 
Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Osób 
Niesłyszących w Płocku

3 000,00 zł

8.

 Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Autyzmem 
„Odzyskać Więzi” oraz 
Stowarzyszenie Społeczne 
„Razem dla Płocka”

Letnia akademia marzeń 3

4 000,00 zł

Źródło: Wydział Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka

Ponadto w 2018 r. miały miejsce takie wydarzenia, jak:
 Integracyjny  Bal  Karnawałowy   dla  dzieci  niepełnosprawnych  organizowany  przez

Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pełnomocnika ds. Wolontariatu. Bal odbył się 8 lutego
2018 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno–Wychowawczym „STUDNIA”.
 Organizacja  półkolonii  dla  dzieci  niepełnosprawnych  w  tym  dzieci  ze  sprzężoną

niepełnosprawnością. Półkolonie odbyły się w dniach 30 lipca – 10sierpnia 2018 r. na terenie
Szkoły  Podstawowej  Specjalnej  nr  24.  Półkolonie  zostały  sfinansowane  z funduszu
alkoholowego.
 Zakup autobusu marki Mercus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

(19+1).  Zakup  dofinansowano  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Kwota
dofinansowania 159 800 zł. 
Przetarg na dostarczenie auta wygrała firma TRUCK EXPORT–IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.
z ceną – 338 250 zł. W dniu 3 kwietnia 2018 r. autobus został przekazany na potrzeby Szkoły
Podstawowej Specjalnej nr 24 w Płocku. Celem projektu było zapewnienie przewozu uczniów z
niepełnosprawnościami  sprzężonymi  do szkoły  i  do domu na terenie  miasta Płocka w celu
realizacji obowiązku szkolnego.  Niezbędna dokumentacja została przesłana do PFRON celem
rozliczenia  w/w projektu. 

121

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA



 Światowy  Dzień  Osób  Niepełnosprawnych,  który  odbył  się  w  30  listopada  2018  r.
w Galerii Handlowej Wisła. Dzień ten miał na celu  pokazanie mieszkańcom miasta, że ludzie
niepełnosprawni są wśród nas i potrzebują przede wszystkim naszego zrozumienia i wsparcia.
Wydarzenie to ma charakter spotkania kulturalno-artystycznego i informacyjnego.
 Dystrybucja czasopisma dla osób niepełnosprawnych - „Integracja”.
 Dystrybucja biletów dla osób niepełnosprawnych na mecze piłki nożnej i piłki ręcznej

Wisły Płock. 
Ponadto  Biuro  Rzecznika  osób  Niepełnosprawnych  włączyło  się  w  akcję  pn.  „Szlachetna
Paczka”.  Do  projektu  zgłoszono  kilkanaście  osób  niepełnosprawnych,  które  znajdują  się
w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 
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