
                                                ZRZĄDZENIE Nr 1360/2015

                                                PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

                                                 z dnia 26 listopada 2015 r.                                       

       w sprawie zmiany  zarządzenia Nr 1322/2015 Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na 

realizację  zadania publicznego  w zakresie  organizacji czasu wolnego i 

wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r.  

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 2015 r.,  poz. 1515), art. 13 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 

2014. poz. 1118 ze zm.) w związku z uchwałą Nr 224/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia

27 października 2015 r. 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  rok 2016 zarządza się, co następuje:

§ 1.   Załącznik do zarządzenia 1322 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 listopada 2015
r.   w  części  III  pkt.  2  otrzymuje  brzmienie:  organizacja  wypoczynku: od  dnia  29
stycznia do dnia 14 lutego 2016 r.                                                 

§ 2.   Załącznik do zarządzenia Nr 1322/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 
listopada 2015 r. w części V pkt. 2 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać: - 
osobiście w Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Płocka, przy ul. 
Misjonarskiej 22 w Płocku w godzinach pracy od poniedziałku do środy  w godz. 7.30 – 
15.00, w czwartki w godz. 8.30 – 17.00, w piątki 8.30 – 15.00 - gdzie oferta przed 
złożeniem zostanie sprawdzona pod względem formalnym (najlepiej wcześniej umówić 
się telefonicznie pod numerem 24 366 88 11) lub 
- przesłać pocztą na adres: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Urząd Miasta Płocka, 
ul. Misjonarska 22, 09-400 Płock w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Otwarty 
konkurs ofert w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku dzieci i 
młodzieży– zima 2016”
w nieprzekraczalnym terminie do  dnia   17 grudnia   2015 roku     do godz.   15.00.   
(decyduje data i godzina wpływu do     Centrum ds. Organizacji Pozarządowych)

Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową
i pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Pouczenie:

1. Na ostatniej stronie oferty(w wyznaczonym miejscu) należy dokładnie wpisać 

wszystkie załączniki.  

2. Oferty podlegają uzupełnieniu oraz korekcie w przypadkach i zakresie  podanym w 

części VI pkt 7 ogłoszenia. Inne nieprawidłowości w wypełnianiu oferty spowodują 

odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

3. Przed złożeniem oferty pracownicy:

- Oddziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka mogą udzielać stosownych wyjaśnień, na 

pytania oferenta, dotyczących zadań konkursowych w zakresie merytorycznym (ul. 

Piekarska 16, pokój 



nr 5, nr telefonu: 24 367 17 84);   

-  Centrum  ds.  Organizacji  Pozarządowych  Urzędu  Miasta  Płocka   mogą  udzielać

stosownych  wyjaśnień  na  pytania  oferenta,  w  zakresie  wymogów  formalnych  (ul.

Misjonarska 22, tel. 24 366 88 11).

Wyjaśnienia będą udzielane: od poniedziałku do środy w godz. 7.30 -15.30, w czwartki 

w godz. 8.30 – 17.30, w piątki w godz. 8.30 – 15.30.

§ 3.  Ogłoszenie w sprawie zmian w zarządzeniu o konkursie 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.

§ 4.   Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki

          Społecznej. 

§ 5.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                Prezydent Miasta Płocka

                                                                                 /-/Andrzej Nowakowski


