
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 rok 2011.

I. Przedmiot i zakres współpracy.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. 
zm.) Rada Miasta Płocka uchwala corocznie program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie Miasta Płocka.  W dniu 26 października 2010 r. uchwałą 
nr 836/LVIII/10 tego gremium został przyjęty „Program współpracy Gminy - 
Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2011 
rok”. Program ten, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 86/VIII/2011 Rady 
Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku, obowiązywał w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r. Zmiany wprowadziły możliwość powoływania zespołów 
tematycznych przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, określiły 
tryb ich powoływania i funkcjonowanie oraz rozbudowały listę priorytetowych 
zadań publicznych o wypoczynek dzieci i młodzieży.

W programie określono, że współpraca z organizacjami pozarządowymi 
dotyczyła realizacji zadań zapisanych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności zadań z obszarów:
a) pomocy społecznej,
b) działalności charytatywnej,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) polityki prorodzinnej,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
g) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym,
i) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
j) sportu, turystyki i rekreacji,
k) ekologii i ochrony środowiska,
l) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów   

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536 z późn. zm.),

n) przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków,
o) promocji i organizacji wolontariatu,
p)      wypoczynku dzieci i młodzieży.
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Program określił cele szczegółowe współpracy Miasta z organizacjami, 
którymi były:
a) realizacja zadań własnych Miasta określonych stosownymi ustawami,
b) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania 

inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
c) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb 

społecznych,
d) udział zainteresowanych organizacji przy tworzeniu programu współpracy,
e) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie 
organizacjom indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów 
konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez Miasto 
lub inną organizację.

Realizacja szeregu zadań własnych Miasta przez organizacje odbywała się 
również w ramach szczegółowych, wyspecjalizowanych programów m.in.: 

− Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2011 r.,

− Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2011, 
− Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 

2006 - 2012.

Zgodnie z instrukcją In-21 Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 
Centrum ds. Organizacji Pozarządowych była opracowywana i aktualizowana 
mapa aktywności działających na terenie Płocka organizacji pozarządowych. Stan
ilościowy organizacji pozarządowych zapisanych w bazie Centrum ds. Organizacji 
Pozarządowych przedstawiał się następująco na początek i koniec okresu 
sprawozdawczego:

− na dzień 31 grudnia 2010 r.: 316,
− na dzień 31 grudnia 2011 r.: 324.

   

II. Formy współpracy.

Współpraca Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi miała 
charakter finansowy i pozafinansowy. Obie formy współpracy odbywały się na 
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 
uczciwej konkurencji i jawności.

1. Współpraca finansowa polegała na udzielaniu organizacjom dotacji 
na realizację zadań własnych w następujących formach:
- powierzania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji 
na sfinansowanie ich realizacji,
- wspierania wykonywania zadań własnych Miasta wraz z udzieleniem dotacji 
na częściowe dofinansowanie ich realizacji,
w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta bądź w inny 
sposób określony w odrębnych przepisach.

Zasady działania komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania 
złożonych ofert określał załącznik nr 1 do programu współpracy.
Tryb ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert oraz 
tryb pozakonkursowy na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta 
Płocka przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczanie 
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przyznanych dotacji i kontrolę realizowanych zadań finansowanych lub 
współfinansowanych z dotacji określało Zarządzenie nr 602/2011 Prezydenta 
Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 r. a po jego uchyleniu Zarządzenie nr 
1030/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 listopada 2011 r.

1a. Otwarte konkursy ofert na realizację zadań własnych miasta w 2011 r. 
ogłoszone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

L
p.

Zakres zadania Rodzaj zadania
Liczba 
edycji

1 Pomoc społeczna 
/lata 2011-2015/

Pomoc  rodzinom i osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans  w ramach pomocy 
społecznej

1

2 Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom 
społecznym oraz 
ochrona i 
promocja zdrowia 
/lata 2011-2015/

1. Prowadzenie działań na rzecz społeczności 
lokalnej Miasta Płocka w zakresie profilaktyki 
uzależnień, rozwiązywania problemów 
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii 
oraz przemocy w rodzinie.

2. Prowadzenie działań na rzecz społeczności 
lokalnej Miasta Płocka w zakresie edukacji 
zdrowotnej i promocji zdrowia, 
propagowania idei honorowego 
krwiodawstwa oraz upowszechniania 
w społeczeństwie wiedzy na temat 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej

4

3 Edukacja i oświata 1. Prowadzenie na rzecz społeczności 
lokalnej Miasta Płocka działań w zakresie 
edukacji  i oświaty – tworzenie systemu 
wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionych oraz  podwyższanie jakości 
pracy placówek oświatowych.

2. Działania kierowane do społeczności 
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych.

1

4 Kultura i sztuka 1. Działania i projekty literackie, teatralne, 
plastyczne, fotograficzne, muzyczne itp. 
mające na celu: umacnianie tożsamości 
lokalnej, prezentowanie ludzi, tradycji, 
miejsc i wydarzeń wpisanych w historię i 
teraźniejszość Płocka, upowszechnianie 
polskiej i światowej kultury i sztuki, 
edukację kulturalną, upowszechnianie 
nowatorskich form ekspresji w sztuce, 
będących dialogiem ze współczesnym 
światem.

2
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2. Prowadzenie biblioteki na rzecz 
mieszkańców Płocka

5 Kultura fizyczna 1. Upowszechnianie kultury fizycznej 
poprzez szkolenie zawodników oraz/lub 
udział w zawodach miejskich, wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych.
2. Organizacja zawodów sportowych 
oraz sportowo-rekreacyjnych na terenie 
Miasta Płocka.

1

6 Turystyka Wspieranie przedsięwzięć w zakresie 
rozwoju i upowszechniania turystyki i 
krajoznawstwa

1

7 Wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta 
Płocka w czasie ferii letnich 2011 r.

1

Ilość złożonych ofert, liczba zawartych umów i kwoty dotacji.

1b. Realizacja zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym w 
trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Forma zlecenia realizacji zadania
powierzenie wspieranie

Liczba ofert 3 25
Liczba zawartych umów 3 15
Wysokość przekazanych 
środków 24.358,00 zł 104.042,80 zł

1c. Wnioski złożone z własnej inicjatywy przez organizacje pozarządowe w trybie 
art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W trybie art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wpłynęły cztery wnioski. W jednym przypadku Prezydent ogłosił otwarty konkurs 
ofert i wybrał realizatora zadania publicznego.
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Forma zlecenia realizacji zadania
powierzenie wspieranie

Liczba konkursów
3 10

Liczba ofert 12 227
Liczba zawartych umów 11 (w tym 9 umów 

wieloletnich zawartych w 
2011 r.)

187 (w tym 12 umów 
wieloletnich zawartych w 

2011 r.)
Wysokość przekazanych 
środków 924.000,00 zł (w tym 

804.000,00 zł z tytułu 
umów wieloletnich 
zawartych w 2011 r.)

3.604.966,00 zł (w tym 
225.070,00 zł z tytułu 

umów wieloletnich 
zawartych w 2011 r.)



1d. Realizacja zadań publicznych zlecana była organizacjom pozarządowym 
również w innych trybach:
- na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(tj Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1229),
- na podstawie uchwały wydanej przez jst na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 
poz. 1568 z późn. zm.),
- na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 
(tj Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Liczba ofert 68
Liczba zawartych umów 53 (w tym 4 umowy wieloletnie zawarte w 

2011 r.)
Wysokość przekazanych 
środków

3.820.592,48 zł (w tym 2.417.195,00 zł z 
tytułu umów wieloletnich zawartych 
w 2011 r.)

2. Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w formach:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
b) współpracy w Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
c) tworzenia wspólnych zespołów tematycznych, 
d) pomocy Miasta w uzyskaniu przez organizacje lokali wykorzystywanych w 
celu prowadzenia przez te organizacje działalności statutowej,
e) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł 
niż budżet Miasta poprzez opiniowanie wniosków, udzielanie rekomendacji, itp.,
f) działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji 
pozarządowych poprzez organizację szkoleń, konferencji, konsultacji, doradztwa 
itp., 
g) udostępniania pomieszczeń, sal itp., będących w dyspozycji Urzędu 
organizacjom pozarządowym na organizację konferencji, szkoleń i spotkań 
okolicznościowych.

2a. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.
Płockie organizacje pozarządowe uzyskiwały informacje dot. planów działań 
samorządu, ogłaszanych przez Prezydenta i inne instytucje otwartych konkursach 
ofert, zmian prawnych i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych 
na działalność statutową poprzez stronę internetową Centrum ds. Organizacji 
Pozarządowych, drogą telefoniczną lub osobiście w biurze Centrum a także przy 
okazji szkoleń i innego rodzaju spotkań. Strona internetowa była na bieżąco 
aktualizowana. Pracownicy Centrum poprzez ankiety aktualizacyjne pozyskiwali 
informacje na temat działań organizacji i na bieżąco aktualizowali elektroniczną 
bazę danych teleadresowych organizacji.

Formą wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków były konsultacje 
projektów aktów prawnych, w tym projektu rocznego programu współpracy na 
rok następny. 
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W pierwszym, trwającym miesiąc, etapie konsultacji projekt programu 
współpracy z załączonym formularzem do zgłaszania uwag został zamieszczony 
na stronie internetowej. Po tym okresie Pełnomocnik ds. Organizacji 
Pozarządowych naniósł wszystkie przesłane uwagi do projektu, jednocześnie 
informując, kto jest autorem danej uwagi. Tekst projektu wraz z uwagami został 
poddany drugiemu, trwającemu dwa tygodnie, etapowi konsultacji. Po jego 
zakończeniu Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego, w posiedzeniu której 
uczestniczyli również przedstawiciele zainteresowanych organizacji 
pozarządowych i przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka 
zajmujących się współpracą z organizacjami, wypracowała ostateczny projekt 
programu współpracy i przekazała go Prezydentowi.

Konsultacjom społecznym poddane zostały również projekty:
− Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2012 r.,
− Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014,
− Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2016,
− Trybu ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów 

ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Miasta Płocka 
przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka oraz rozliczania 
przyznanych dotacji i kontroli realizowanych zadań finansowanych lub 
współfinansowanych z dotacji,

− Zmiany cenników w Centrum Widowiskowo-Sportowym i Miejskim Zespole 
Obiektów Sportowych.

Przeprowadzono również cykl konsultacji społecznych nt. „Jak ma wyglądać 
Centrum Wsparcia w Płocku”  z udziałem przedstawiciela Federacji Masovia oraz 
płockich organizacji pozarządowych.

Zgodnie z uchwałą nr 780/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010 r. w 
sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego, zastąpionej uchwałą nr 182/XIII/11 z 
dnia 30 sierpnia 2011 r., opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa 
miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych należało do zadań Płockiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego.

2b. Współpraca w Płockiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Płocka Rada Działalności Pożytku Publicznego powołana została zarządzeniem nr 
5131/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2010 r. W skład Rady 
weszło 10 osób, z których 6 reprezentowało organizacje pozarządowe a 4 
reprezentowały Radę Miasta Płocka i Urząd Miasta Płocka. Uchwałą nr 
62/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. skład  Płockiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego został powiększony o trzeciego przedstawiciela 
Rady Miasta, który został imiennie wskazany w uchwale nr 63/VI/2011 Rady 
Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. Nowelizacja  programu współpracy 
wprowadzona uchwałą nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 
r. skutkowała koniecznością uchylenia uchwały nr 780/LV/10 Rady Miasta Płocka 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz 
organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po 
przyjęciu przez Radę Miasta uchwały nr 182/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w 
sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej 
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Rady Działalności Pożytku Publicznego, Prezydent zarządzeniem nr 1025/2011 z 
dnia 3 listopada 2011 r. powołał nowy skład  Płockiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Zasiadają w niej: 3 przedstawiciele Rady Miasta, 8 przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i 3 pracowników Urzędu Miasta. 
W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 10 posiedzeń. Zaopiniowała 39 
projektów uchwał.

2c. Tworzenie wspólnych zespołów tematycznych wyłonionych w oparciu o mapę 
aktywności.
Przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka powołano następujące 
zespoły tematyczne:

− Zespół tematyczny ds. pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 
zespół odbył 3 spotkania,

− Zespół tematyczny ds. zdrowia i profilaktyki społecznej. W okresie 
sprawozdawczym zespół odbył 4 spotkania,

− Zespół tematyczny ds. sportu. W okresie sprawozdawczym zespół odbył 4 
spotkania,

− Zespół tematyczny ds. kultury. W okresie sprawozdawczym zespół odbył 4 
spotkania,

− Zespół tematyczny ds. infrastrukturalnych. W okresie sprawozdawczym 
zespół odbył 6 spotkań,

− Zespół tematyczny ds. edukacji. W okresie sprawozdawczym zespół odbył 
3 spotkania,

− Zespół tematyczny ds. turystyki. W okresie sprawozdawczym zespół odbył 
3 spotkania,

− Zespół tematyczny ds. organizacji katolickich i wyznaniowych. W okresie 
sprawozdawczym zespół odbył 5 spotkań.

Ponadto przy Urzędzie Miasta Płocka funkcjonowały następujące zespoły 
doradcze i inicjatywne z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych:

− Płocka Rada Sportu. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 10 
posiedzeń,

− Miejska Rada Zatrudnienia. W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 7 
posiedzeń,

− Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W okresie 
sprawozdawczym Rada odbyła 8 posiedzeń,

− Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie 
sprawozdawczym Komisja odbyła 224 posiedzenia,

− Miejska Komisja Architektoniczno –  Urbanistyczna. W okresie 
sprawozdawczym Komisja odbyła 5 posiedzeń,

− 4 komisje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ds. Opiniowania 
Wniosków o Dofinansowanie ze Środków PFRON: uczestnictwa w turnusach 
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych (8 posiedzeń), likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się (14 posiedzeń), 
sprzętu rehabilitacyjnego, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (1 posiedzenie), zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze (17 posiedzeń),

− Zespół konsultantów ds. opracowania Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie na lata 2011-2016. W okresie sprawozdawczym Zespół odbył 5 
posiedzeń.
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2e. Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł 
niż budżet miasta.
Ta sfera współpracy obejmowała szkolenie p.n. „Wspólne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i Urząd Miasta Płocka” 
przeprowadzone w dniu 30 czerwca 2011 r. oraz systematycznie prowadzone 
doradztwo prawne (120 godzin) jak też cotygodniowe dyżury konsultanta ds. 
pozyskiwania i rozliczania środków budżetowych oraz środków pomocowych (96 
godzin). Ponadto na stronie internetowej Centrum ds. Organizacji Pozarządowych 
zamieszczany był aktualny harmonogram naboru wniosków aplikacyjnych. Na 
prośbę organizacji ubiegających się o środki zewnętrzne Pełnomocnik udzielał 
stosownych rekomendacji.

2f. Działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji pozarządowych 
(szkolenia, konferencje, konsultacje, udzielanie rekomendacji, bezpłatne 
doradztwo itp.). 

Działania te były prowadzone przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych 
i Centrum ds. Organizacji Pozarządowych m.in. w następujących formach:

− Zorganizowano i przeprowadzono cykl szkoleń dla organizacji 
pozarządowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru 
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania. Szkolenie dotyczące tej tematyki 
przeprowadzono również dla pracowników Urzędu Miasta Płocka 
zajmujących się współpracą z sektorem pozarządowym.

− Pełnomocnik i pracownicy Centrum ds. Organizacji Pozarządowych 
prowadzili konsultacje dot. poprawności formalnej ofert konkursowych 
przed ich złożeniem, dokonywali oceny formalnej złożonych ofert oraz 
uczestniczyli w pracach komisji konkursowych oceniających projekty 
organizacji pozarządowych ubiegających się o realizację zadań własnych 
miasta.

− Zorganizowano i przeprowadzono wspomniane wyżej szkolenie poświęcone 
wspólnemu pozyskiwanie środków zewnętrznych przez organizacje 
pozarządowe i Urząd Miasta Płocka.

− Przygotowano i przeprowadzono szkolenia na temat „Ochrona danych 
osobowych w organizacji pozarządowej”.

− Przygotowano i prowadzono procedurę przyznawania dotacji na realizację 
zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym w trybie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe 
granty).

− Zorganizowano bezpłatne doradztwo prawne oraz bezpłatne cotygodniowe 
dyżury konsultanta ds. pozyskiwania i rozliczania środków budżetowych 
oraz środków pomocowych. 

− Pełnomocnik i pracownicy Centrum ds. Organizacji Pozarządowych na 
bieżąco drogą elektroniczną, telefonicznie i w czasie spotkań udzielali 
informacji i porad, o które prosili przedstawiciele organizacji 
pozarządowych.

− Pełnomocnik uczestniczył w spotkaniach poświęconych ustawodawstwu 
regulującemu funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Ministerstwie 
Finansów, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, brał udział w w 
konferencjach dotyczących aktualnych problemów trzeciego sektora 

8



(Ogólnopolskie Forum Pełnomocników, III Mazowieckie Forum 
Pełnomocników oraz w spotkanie pełnomocników w Urzędzie Miasta 
Opola).

2d, g. Pomoc Miasta w uzyskiwaniu przez organizacje lokali wykorzystywanych 
na działalność statutową. Udostępnianie pomieszczeń na organizację konferencji, 
szkoleń, spotkań okolicznościowych. 

Urząd Miasta Płocka, zgodnie z uchwałą nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z 
dnia 27 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi 
lokalami użytkowymi oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 492/2011 z 
dnia 6 czerwca 2011 r. i nr 1031/2011 z dnia 8 listopada 2011 r., udzielał 
wsparcia lokalowego zainteresowanym organizacjom pozarządowym poprzez 
wynajmowanie lokali na działalność statutową w trybie bezprzetargowym po 
cenach niższych niż rynkowe. Na tych zasadach udostępniono z zasobów 
miejskich 36 lokali dla 34 organizacji pozarządowych.

Ponadto Centrum ds. Organizacji Pozarządowych nadzorowało i koordynowało 
użyczanie sal konferencyjnych przy ul. Misjonarskiej 22 dla organizacji i komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka współpracujących z organizacjami. W 2011 
r. ilość złożonych wniosków w podziale na poszczególne organizacje/podmioty 
przedstawiała się następująco:

Lp. Nazwa organizacji

Liczba 
złoż. 

wniosk
ów 

1 Bank Żywności w Płocku 1

2 Biuro Porad Obywatelskich 1

3 Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 1

4 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP 9

5 Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w 
Polsce Oddział w Płocku

11

6 Fundacja FUNDUSZ GRANTOWY DLA PŁOCKA 3

7 Fundacja Instytut Innowacji 2

8 Fundacja Marty Chojnowskiej “Przerwij Ciszę” 34

9 Fundacja na Rzecz Rozwoju Potencjału Ludzkiego “Wings of Hope” 15

10 Klub Żeglarski  TAURUS 1

11
Mazowieckie Stowarzyszenie Obrony Praw Lokatorów i 
Spółdzielców Płockie SOS       NASZ DOM

2

12
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De 
Facto

2

13 MONAR 9

14 Pełnomocnik ds Wolontariatu 2

15 Płockie Stowarzyszenie KLUB ABSTYNENTÓW w Płocku 96
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Lp. Nazwa organizacji

Liczba 
złoż. 

wniosk
ów 

16
Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w 
Płocku

13

17 Płockie Stowarzyszenie Rynku Nieruchomości 5

18 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 4

19
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków -Koło Pomocy Dzieciom i 
Młodzieży z Cukrzycą

1

20
Polskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej Handball Fans 
Wisła Płock

2

21 Polski Czerwony Krzyż 22

22 Polski Komitet Pomocy Społecznej  Zarząd Rejonowy w Płocku 1

23 Portal fm -Pomagamy Dzieciom 1

24 Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku  1

25 Regionalne Stowarzyszenie Wschód -Zachód 1

26 Regionalny Ośrodek EFS 1

27 Stowarzyszenie CAL 1

28 Stowarzyszenie Czas Kobiety 3

29 Stowarzyszenie DZIECI WOJNY w Polsce 2

30 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 1

31 Stowarzyszenie “Gubimy Centymetry i Kilogramy” 5

32 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 1

33 Stowarzyszenie Tradytor 6

34 Stowarzyszenie Terra Felicitas 1

35 Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 16

36 Stowarzyszenie Wodniaków ”Borowia” 2

37
Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży  Twórczość Teatru 
im. J. Korczaka

1

38 Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Oddział w Płocku 2

39 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Płocku 1

40 Wydział Edukacji i Kultury 1

41 Wydział Sportu i Turystyki 1

42 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 49

43 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płocki 1

RAZEM: 332
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3. Działania na rzecz integracji i promocji organizacji pozarządowych oraz 
promocji dobrych praktyk.

− Współorganizacja akcji pozyskiwania 1% podatku dochodowego na rzecz 
płockich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji 
pożytku publicznego.

− Organizacja IV edycji konkursu „Godni naśladowania”  na najlepszą 
organizację, najlepszego lidera i najlepszego wolontariusza roku 2010. 
Spośród nominowanych 28 organizacji, 16 liderów i 12 wolontariuszy, 
kapituła składająca się z członków Płockiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego wyłoniła  po jednym laureacie z każdej grupy tematycznej w 
kategorii „Najlepsza organizacja 2010 r.” Były to: Bank Żywności w Płocku 
Związek Stowarzyszeń, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Nadzieja w 
Nas”, Płocki Okręgowy Związek Żeglarski, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, 
Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości i Polski Związek 
Filatelistów Oddział Płock.
W kategorii „Najlepszy lider 2010 r.”  laureatami zostali ex aequo: Maria 
Nagórka –  Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ks. Andrzej 
Kurto –  Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej oraz 
Ewa Domosławska –  Zarząd Rejonowy PCK w Płocku i Tomasz Korga – 
Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne „Hospicjum Płockie” pw. św. Urszuli 
Ledóchowskiej.
W kategorii „Najlepszy wolontariusz 2010 r.”  laureatami zostali: Joanna 
Obrębska –  Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą 
Alzheimera, Mieczysław Sitek – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji 
Płockiej i Katarzyna Leszczyńska –  Klub Wolontariatu przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

− Zorganizowanie „Podwieczorku Pozarządowego”  - spotkania płockich 
organizacji pozarządowych z Zastępcą Prezydenta ds. Polityki Społecznej 
oraz pracownikami wydziałów współpracujących z organizacjami. 

− Zorganizowanie Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych, w czasie którego 
organizacje działające w mieście zaprezentowały swój dorobek a także 
zaprosiły mieszkańców do swoich siedzib. Na Starym Rynku 
zorganizowano festyn (występy artystyczne, pokazy pierwszej pomocy, 
pokazy umiejętności sportowych) a w kilku innych miejscach 
zaprezentowano okolicznościowe wystawy, odbyły się projekcje filmów 
oraz spotkania informujące o pracy stowarzyszeń na rzecz płocczan.

− Zorganizowanie I Pikniku Integracyjnego Organizacji Pozarządowych.

4. Wolontariat.

W 3 Klubach Wolontariatu działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej świadczenia wykonywało 125 osób, z którymi zawarto 70 porozumień 
na okresy dłuższe niż 30 dni. W grupie tej było 91 kobiet i 34 mężczyzn.
W Centrum Wolontariatu angażowały się 64 osoby, 52 kobiety i 12 mężczyzn.
Łącznie świadczenia wolontariackie wykonywało 189 osób: 143 kobiet i 46 
mężczyzn.
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5. Monitoring realizacji programu współpracy.

W programie współpracy na 2011 r. uwzględniono zasady bieżącego monitoringu 
jego realizacji. Prowadził go Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych we 
współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz Płocką Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. Uzyskiwane w trakcie realizacji programu 
informacje, uwagi, wnioski i propozycje były wykorzystywane do  usprawnienia 
bieżącej współpracy a także uwzględniane podczas tworzenia projektu programu 
współpracy na 2012 r.
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