
ROZDZIAŁ XVI. Wspieranie inicjatyw społecznych

Współpracę finansową
i pozafinansową Miasta  Płocka
z organizacjami  pozarządowymi
regulowały w 2019 r.:
➢ Uchwała  Nr 843/LI/2018  Rady
Miasta Płocka z dnia 27 września
2018  roku w  sprawie  przyjęcia
„Programu  współpracy  Gminy
Miasto  Płock  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami
wymienionymi  w  art.  3  ust.
3 ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie
działającymi  na  terenie  Miasta
Płocka  na  2019  rok”  zmieniona

Uchwałą Nr 115/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku. 
➢ 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” zmieniona  Uchwałą  Nr 116/VI/2019 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2019 roku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 60/IV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie
przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od lutego do grudnia 2019 roku
na  majowym  posiedzeniu  przyjęte  zostało  sprawozdanie  z  realizacji  rocznego  programu
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
2018 rok. Ponadto Uchwałą Nr 217/XIII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2019
roku przyjęto „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 na 2020 rok”, który był konsultowany
z Płocką  Radą  Działalności  Pożytku  Publicznego  oraz  organizacjami  pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie. Program jest  głównym dokumentem,  który  określa
obszary współpracy finansowej i pozafinansowej samorządu z organizacjami. 
Na  realizację  zadań  wynikających  z  programu  współpracy  w  2019  r.  zaplanowano  środki
w wysokości  co  najmniej  12 500 000,00  zł.  Przedmiotem  współpracy  miasta  i  organizacji
pozarządowych  w  2019  r.  było  między  innymi  wspólne  wykonywanie  zadań  publicznych
wymienionych  w  art.  4  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) 
Liczba  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  miasta  według  stanu  na  koniec
2019 r.  wynosiła  347.  Współpracą  z  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  terenie  Płocka  zajmował  się  w  2019  r.
Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych (obecna nazwa).
Do  działań  funkcjonującego  w  ramach  wymienionej komórki  organizacyjnej  Referatu
Komunikacji  Społecznej  i  Współpracy  z  Organizacjami  Pozarządowymi należały
w szczególności:

✗ modyfikacja  procedury  dot. współpracy  finansowej  wprowadzona  Zarządzeniem
Nr 476/2019  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  18  kwietnia  2019  roku  oraz  Zarządzeniem
Nr 1036/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie określenia
trybu  ogłaszania,  przeprowadzania  i  rozstrzygania  otwartych  konkursów  ofert  i  trybu

125

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA

Gala XII edycji konkursu „Godni Naśladowania”



pozakonkursowego na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Miasta Płocka przez
komórki  organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz  rozliczania przyznanych dotacji  i  kontroli
realizowanych  zadań  finansowanych  lub  współfinansowanych  z  dotacji (w  otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych z terminem realizacji od 1 stycznia 2019 r.
złożono 234 oferty),

✗ przygotowanie,  ogłoszenie  i  rozstrzygnięcie  otwartych  konkursów  ofert  na  realizację
zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. oraz
w  zakresie  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  i  zwiększania  świadomości  prawnej
społeczeństwa w 2020 r.,

✗ zorganizowanie, we współpracy z Wydziałem Promocji i Sportu, akcji informacyjnej dot.
kampanii  „1% dla  Płocka”,  w ramach  której  wypełniając  deklaracje  podatkowe  za  2018 r.
mieszkańcy mogli przekazać 1% swojego podatku płockim organizacjom działającym na rzecz
lokalnej społeczności,

✗ rozstrzygnięcie  podczas  uroczystej  gali  XII  edycji  konkursu  „Godni  Naśladowania”
skierowanego do płockich organizacji pozarządowych,

✗ organizacja pikniku integracyjnego pn. Dzień Płockich Inicjatyw Pozarządowych,
✗ organizacja, w ramach współpracy z Płocką Radą Seniora, koncertu z okazji Dnia Kobiet –

recitalu  akustycznego  w  wykonaniu  Szymona  Wydra  &  Carpe  Diem  oraz  Płockich  Targów
Rodziny  Senior  2019 –  imprezy  o  charakterze  edukacyjnym,  kulturalnym i  rozrywkowym,
zakończonej koncertem Czesława Majewskiego i Janusza Tylmana Śpiewające fortepiany,

✗ przeprowadzenie  podczas  Płockich  Targów  Rodziny  konkursu „Senioriada  2019”,
w ramach którego zespoły, chóry i kabarety (prowadzone przez działające na terenie miasta
Płocka:  organizacje  pozarządowe,  kluby  seniora  przy  spółdzielniach  mieszkaniowych  oraz
instytucje publiczne) mogły rywalizować i prezentować swoje umiejętności w wielu kategoriach,

✗ przygotowanie spotkania wigilijnego dla lokalnych organizacji pozarządowych w siedzibie
Płockiej Galerii Sztuki,

✗ przeprowadzenie szeregu szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat przekazywania
i  rozliczania  dotacji  w  trybie  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie oraz  na  temat  nowych  druków  ofert,  umów  i  sprawozdań
wynikających  ze  zmiany  rozporządzeń  przewodniczącego  komitetu  do  spraw  pożytku
publicznego z dnia 24 października 2018 r.,

✗ współpraca  z  Płocką  Radą  Sportu,  zespołem  tematycznym  do  spraw  turystyki  oraz
komisjami dialogu obywatelskiego do spraw: infrastrukturalnych, edukacji, pomocy społecznej,
zdrowia  i  profilaktyki  uzależnień,  kultury,  ochrony  zwierząt  oraz  organizacji  katolickich
i wyznaniowych (składającymi się z  przedstawicieli  komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
Płocka oraz z przedstawicieli organizacji pozarządowych),

✗ bieżące udzielanie  organizacjom pozarządowym (drogą elektroniczną, telefonicznie oraz
w czasie spotkań) wyjaśnień w zakresie wymogów formalnych obowiązujących przy składaniu
wniosków  o  udzielenie  dotacji  z  budżetu  miasta  w  otwartych  konkursach  ofert  oraz
przekazywanie informacji dot. obsługi programu Generator wniosków,

✗ koordynacja  funkcjonowania  na  terenie  miasta  pięciu  punktów,  w  których  udzielano
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczono nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 r.
(trzy punkty prowadzone były przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie
ofert).

W ramach działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wynikającej z ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie osobom starszym w 2019 r. dedykowane były różne
formy wsparcia. Wśród nich można wymienić:

✔ Centrum Aktywności Seniora
Zgodnie  z  treścią  Zarządzenia  Nr  3835/2017 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  14  grudnia
2017 roku prowadzenie Centrum Aktywności Seniora położonego w Płocku przy ul. Otolińskiej 6
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zostało  powierzone  Polskiemu  Związkowi
Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd
Okręgowy  z siedzibą  w  Płocku.  Działalność
placówki finansowana była w ramach otwartego
konkursu  ofert  organizowanego  na  lata  2018-
2020.  Ofertę  złożyła  jedna  organizacja
pozarządowa na  kwotę 450 000,00  zł,  z czego
na 2019 r. przeznaczone zostało 150 000,00 zł.
Centrum Aktywności  Seniora  w ramach swojej
działalności proponowało wiele form aktywności
dla  seniorów, m.in.  gry i  zabawy integracyjne,

spotkania taneczne, wycieczki i wyjazdy sanatoryjne. 
W budynku przy ul. Otolińskiej 6 mieści się również Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Choroba
Alzheimera prowadzony przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
W placówce pomoc uzyskują osoby z chorobą alzheimera oraz chorobami otępiennymi. 

✔ Płocka Karta Seniora 
Program pn. Płocka Karta Seniora to wspólny projekt Gminy Płock oraz Płockiej Rady Seniorów,
realizowany od 2014 r. na mocy  Uchwały Rady Miasta Płocka. W 2019 r. wydano 414 kart,
natomiast  ogólna  liczba  kart  wydana  do  dnia  31  grudnia  2019  r.  wyniosła  2 429.  Karta
adresowana jest  do  osób  powyżej  65  roku  życia,  które  faktycznie  zamieszkują  na  terenie
miasta Płocka i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. W charakterze partnerów do
programu mogą przystępować przedsiębiorcy i instytucje po złożeniu odpowiedniego wniosku
i przedstawieniu ofert skierowanej do seniorów. W 2019 r. liczba partnerów programu wynosiła 38.

✔ Miejsca Przyjazne Seniorom
Głównym celem akcji jest promowanie:
- miejsc przyjaznych seniorom, w których czują się miło i swobodnie,
- instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz kawiarni, sklepów, aptek i innych
punktów, które poprzez odpowiednie dostosowanie architektury swoich budynków oraz poprzez
oferowanie  specjalnych  produktów,  usług  i  zniżek  odpowiadają  na  specjalne  potrzeby
najstarszych mieszkańców miasta.
Do końca 2019 roku wyróżniono 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.
Referat 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 2019 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 2019 r. asystenci przepracowali łącznie 2 450 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 0,95 zł/km, przejazd opiekuna osoby niepełnosprawnej odpłatny jest 1 zł. Warto
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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.          
Średnio samochód wykonuje 5 kursów dziennie. Łącznie w 2019 r. bus przejechał 26 741 km
(o ponad 1 800 km więcej niż w 2018 r.).

✔ Warsztaty Terapii  Zajęciowej umożliwiają  rehabilitację zawodową i  społeczną osób
niepełnosprawnych, które ukończyły kształcenie w szkole specjalnej. Celem jest przygotowanie
tych  osób  do  pracy  na  chronionym  lub  otwartym  rynku  pracy.  Referat  Rzecznika  Osób
Niepełnosprawnych przygotowuje umowy i finansuje koszty działalności 6 Warsztatów Terapii
Zajęciowej  (10%  kosztów  działalności  pokrywa  samorząd,  tj.  280 073,00  zł ).  W  tym
dodatkowo  na  mocy  porozumienia  przekazuje  dotację  dla  Powiatu  Płockiego  dla 10  osób
z Płocka, uczestniczących w WTZ, w kwocie 18 685,00 zł.

W  konkursie ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie  działalności  na rzecz  osób
niepełnosprawnych w 2019 r. udzielono dotacji na kwotę 39 923,00 zł.

Tabela 16.1: Wykaz organizacji i kwota udzielonej dotacji w 2019 r.

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu
Kwota udzielonej
dotacji w złotych

1.

Stowarzyszenie  na  Rzecz
Przeciwdziałania Zjawiskom
Patologii  Społecznej
„MIĘDZY LUDŹMI”

Podróż do zdrowia

5 000,00

2.
Fundacja  Akademia
Integracji  –  Praca,
Edukacja, Sport

Integracja – wspólny sukces!
6 000,00

3.
Polskie  Stowarzyszenie
Diabetyków  Oddział
Powiatowy Płock

Cukrzyca, a niepełnosprawność
1 700,00

4.
Polski  Związek  Głuchych  –
Oddział Mazowiecki

PZG  Terenowy  Ośrodek  Rehabilitacji
i Wsparcia  Społecznego  Niesłyszących
w  Płocku

3 958,00

5. Chorągiew Mazowiecka ZHP Nieprzetarty Szlak 2019 20 165,00

6.

Stowarzyszenie  na  Rzecz
Osób  z  Autyzmem
„Odzyskać Więzi”

Mały grant:
Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy
na Temat Autyzmu

3 100,00

Źródło: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka
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Tabela 16.2: Mały grant ze środków funduszu alkoholowego w 2019 r.   

Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu
Kwota udzielonej
dotacji w złotych

1.
Klub  Rodziców „Razem dla
Autyzmu”

Nie muszę palić, nie muszę pić, aby w
wakacje radośnie żyć

10 000,00

2.
Klub  Rodziców „Razem dla
Autyzmu”

Bal Andrzejkowy pn. "Razem odczarujmy
inny świat - udana zabawa bez używek

9 410,00

* 18.12.2019 r. organizacja zwróciła 43,52 zł niewykorzystanej dotacji
Źródło: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka

Ponadto w 2019 r. miały miejsce takie wydarzenia, jak:
✗ Integracyjny Bal Karnawałowy dla dzieci niepełnosprawnych organizowany przez Referat

Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. Bal odbył się 6 lutego 2019 r. w Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki.

✗ Zakup busa marki Ford Transit przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
(8+1).  Zakup  dofinansowano  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych w  ramach  "Programu  wyrównywania  różnic  między  regionami  III"
w wysokości  80 000 zł.  Przetarg na dostarczenie auta wygrała firma ITS System Sp. z o.o.
z ceną 182 040,00 zł.  Bus został przekazany na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Płocku
przy ul. Krótkiej.

✗ Organizacja dnia „Płock dla Autyzmu”.
✗ Organizacja  Integracyjnego  Dnia  Dziecka,  który  odbył  się  w  Centrum  Organizacji

Pozarządowych 31 maja 2019 r.
✗ Współorganizacja  Balu  Andrzejkowego  26 listopada  2019  r.  w  Specjalnym  Ośrodku

Szkolno-Wychowawczym Nr 2.
✗ Światowy  Dzień  Osób  Niepełnosprawnych,  który  odbył  się  14  grudnia  2019  r.

w Galerii  Handlowej  Mazovia.  Podczas  imprezy  były  występy  i  animacje  dla  dzieci
niepełnosprawnych.

✗ Dofinansowanie  zakupu  busa  do  przewozu  osób  niepełnosprawnych  (8+1)  dla
dwóch  Warsztatów  Terapii  Zajęciowych  (WTZ  Caritas  –  70 000zł;  WTZ  przy
Stowarzyszeniu Jestem  –  70 000zł).  Zakup  busów  dofinansowano  ze  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych w  ramach  "Programu
wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie 140 000,00 zł.

✗ Zakup  autobusu  (21  miejsc)  marki  MERCUS  MB  SPRINTER przystosowanego do
przewozu  osób  niepełnosprawnych. Zakup  dofinansowano  ze  środków  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic
między regionami III" w wysokości 210 000,00 zł. Przetarg na dostarczenie auta wygrała firma
TRUCK  EXPORT-IMPORT  WYNAJEM  Sp.  z  o.o. z  ceną 301 227,00  zł.  Autobus  został
przekazany do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

✗ Referat  Rzecznika  Osób  Niepełnosprawnych  pozyskał  50%  dofinansowania
z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie na budowę fundamentu pod
szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej
do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

✗ 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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