ZARZĄDZENIE Nr 5166/2014
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 06 listopada 2014 r.
w sprawie standaryzacji zadań publicznych zlecanych do realizacji w otwartych
konkursach ofert.
Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (Zarządzenie Nr
3337/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 lipca 2013 roku zm.) w zw. z art. 7 ust. 1
pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594
ze zm) i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się możliwość standaryzacji zadań publicznych zlecanych organizacjom
pozarządowymi w trybie otwartego konkursu ofert.
§2
Standard realizacji zadania publicznego jest przygotowywany przez organizacje pozarządowe i pracowników komórek organizacyjnych w ramach Zespołów tematycznych, określonych w Programie współpracy Miasta-Gminy Płock z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§3
Tworząc i realizując standard należy postępować zgodnie z następującymi fazami:
1) Faza I – tworzenie standardu – etap identyfikacji i wypracowania standardu;
2) Faza II – stanowienie standardu – wprowadzenie wypracowanych standardów
w formie zapisów w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert i innych aktach prawnych;
3) Faza III – wdrażanie standardów – etap realizacji zadania zgodnie ze standardem;
4) Faza IV – monitoring, kontrola i weryfikacja standardów – ewaluacja, monitoring
i aktualizacja standardów.
§4
Standard powinien zawierać w szczególności:
1) postanowienia wstępne
2) podstawy prawne;
3) przedmiot zadania/usługi
4) cel zadania/usługi
5) zakres zadania/usługi:
a) podmiotowy,
b) rzeczowy,

6)

7)
8)
9)

c) przestrzenny,
d) liczbowy;
warunki spełnienia usługi:
a) materialne;
b) kwalifikacje pracowników realizujących zadanie/usługę;
określenie ewentualnych procedur stosowanych przy realizacji zadania/usługi;
zasady monitoringu i ewaluacji realizowanej usługi
regulacje nadzwyczajne

§5
1. Zespół tematyczny powołuje Zespół standaryzacyjny wskazując instytucje, organizacje
pozarządowe oraz osoby uczestniczące w pracach Zespołu.
2. Zespół standaryzacyjny opracuje plan pracy nad wypracowaniem standardu.

§6
1. Wszystkie zadania publiczne powinny mieć opracowany standard, najpóźniej w ciągu
4 lat od rozpoczęcia ich realizacji przez organizacje pozarządowe.
2. Dla zadań obecnie zleconych standard powinny zostać opracowany najpóźniej
do 20 listopada 2016 roku.
§7
Wypracowany standard zostaje zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka, jako
zlecającego zadania publiczne.
§8
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds.
Polityki Społecznej, Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych, Zastępcy
Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji, Sekretarzowi Miasta Płocka,
Skarbnikowi Miasta Płocka.
§9
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie
internetowej Miasta Płocka.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

