	Wykaz zadań 	3	Wersja
	1	Po Uchwaleniu przez Radę
	Jednostek pozabudżetowych Gminy
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	PŁOCKI  OŚRODEK  KULTURY  I  SZTUKI
	1	Prowadzenie stałych zespołów 	Realizacja zadania polega na edukacji i animacji 	01/POKiS/G	10,03	202 700,00	500 106,94	702 806,94
	artystycznych, klubów i kół zainteresowań	artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez stałe 
	zajęcia w różnych dziedzinach sztuki (muzyka, teatr, 
	plastyka, fotografia, literatura, itp.) oraz poprzez udział w 
	warsztatach i plenerach artystycznych. Oczekiwanym 
	rezultatem realizacji zadania jest zwiększenie zainteresowania
	 sztuką i działaniami kulturalnymi, pozyskanie jak 
	największego grona odbiorców sztuki, przygotowanie 
	społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, rozwój
	 młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym, 
	zapewnienie ciekawych form spędzenia czasu wolnego. 
	Ponadto celem zadania jest promocja na terenie miasta, w 
	regionie, na terenie kraju i za granicą. W 2004 roku 
	planowane jest utrzymanie w strukturze Płockiego Ośrodka 
	Kultury i Sztuki działalności 26 zespołów i klubów 
	artystycznych, które będą koncertowały przy realizacji 
	najważniejszych imprez miejskich, imprez na forum 
	krajowym i międzynarodowym (Loznica, Możejki i 
	Darmstadt).
	Planowane dochody w wysokości 27.000,00 zł.stanowią 
	3,8% ogółu kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup kostiumów, 
	materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji artystycznych;
	 koszty wynajmu sal do prowadzenia zajęć, umów o dzieło 
	(za realizację projektów autorskich), organizacyjne związane 
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	2	Organizowanie konkursów i przeglądów	Zakres zadania obejmuje organizowanie konkursów w 	02/POKiS/G	1,17	47 000,00	58 337,50	105 337,50
	dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, 
	muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na 
	celu promocję dokonań zespołów artystycznych i 
	indywidualnych twórców poprzez ich realizację oraz dążenie 
	do osiągania jak najwyższego poziomu prezentacji. 
	Oczekiwanym rezultatem zadania jest animacja środowiska, 
	promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych 
	oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem 
	przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych 
	imprezach na forum ogólnopolskim: w turniejach 
	recytatorskich, wystawach plastycznych, fotograficznych,  
	literackich i turniejach tanecznych. Na 2004 rok 
	zaplanowano zorganizowanie 25 różnych form 
	konkursowych, w tym imprez cyklicznych, m.in.: Konkurs - 
	akcja dla niepełnosprawnych "Oto Ja"; "Tradycje 
	Wielkanocne"; Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; Konkurs 
	Recytatorski Poezji i Prozy Niemieckiej pn. "Zdarzenie 
	Artystyczne Płock 2004"; konkurs plasyczny "Moje 
	wyobrażenie o Darmstadt", Przegląd Zespołów Muzycznych;
	 Regionalny przegląd Muzyki Chóralnej. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty honorariów członków
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	3	Organizowanie wystaw plastycznych, 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność 	03/POKiS/G	2,12	21 700,00	105 705,56	127 405,56
	fotograficznych	wystawienniczą mającą na celu promowanie twórczości z 
	zakresu plastyki (malarstwo, grafika, zabawkarstwo) i  
	fotografii artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z 
	terenu Płocka oraz prezentacje artystyczne z kraju. Dla 
	realizacji zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki realizuje 
	wystawy pokonkursowe laureatów konkursów i poplenerowe 
	(prace z plenerów malarskich); wystawy promujące 
	środowisko płockich plastyków; współpracuje z Płockim 
	Towarzystwem Fotograficznym, Muzeum Zabawek w Pilznie 
	oraz Instytutem Kultury Włoskiej w Warszawie, Bułgarskim 
	Instytutem Sztuki, Ambasadą Islandii. Na 2004 rok 
	zaplanowano zorganizowanie 36 wystaw dla około 4.500 osób
	 oraz utrzymanie współpracy z miastami partnerskimi 
	(wystawa prac fotograficznych włoskich artystów, wystawa 
	fotografii z Darmstadt).
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu 
	zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł., co stanowi 
	1,6%  kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują koszty druku 
	katalogów, wystaw, transportu eksponatów i rekwizytów na 
	wystawy oraz materiałów do montażu wystaw i 
	przygotowania wernisaży.
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	4	Prowadzenie działalności instruktażowo -	Realizacja zadania ma na celu stworzenie jak najszerszych 	04/POKiS/G	7,42	18 500,00	369 969,44	388 469,44
	 metodycznej oraz biblioteki 	możliwości dostępu do nowych form pracy i trendów w 
	zakresie edukacji kulturalnej oraz wdrażanie nowatorskich 
	metod pracy w zakresie zespołów ara; korzystanie z porad, 
	konsultacji i instruktażu specjalistów Płockiego Ośrodka 
	Kultury i Sztuki we wszystkich dziedzinach sztuki oraz 
	doskonalenie w zakresie marketingu, zarządzania i 
	księgowości. Szkolenia organizowane przez instruktorów 
	POKiS adresowane są do pedagogów wychowania 
	artystycznego, nauczycieli, animatorów kultury i dotyczą 
	tańca, teatru, literatury i plastyki. W celu prawidłowej 
	realizacji zakresu rzeczowego zadania instytucja 
	współpracuje ze Stowarzyszeniem Pedagogów Zabawy 
	„Klanza”,Ośrodkiem Badań Twórczości J. Grotowskiego we 
	Wrocławiu oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.
	
	W 2004 roku planuje się utrzymanie szkoleń na poziomie 
	bieżącego roku, poszerzonych o szkolenia m.in.
	z zakresu prawa autorskiego i zamówień publicznych. 
	Przychody uzyskiwane z akredytacji za szkolenia własne 
	zaplanowane zostały w wysokości 3.000,00 zł., co stanowi 
	0,8% kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów druku wydawnictw, 
	zakupu wydawnictw do biblioteki repertuarowo – 
	5	Prowadzenie działalności wydawniczej	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą. 	05/POKiS/G	1,33	33 700,00	66 315,28	100 015,28
	 W roku 2004 planowane jest wydanie: 2 tomików 
	poetyckich; drugiego wydania Gazety Międzypodwórkowej 
	"TRZEPAK"oraz kolejnego numeru "Gościńca Sztuki", 
	przedstawiających działania kulturalne na terenie miasta 
	podejmowane przez wszystkie instytucje kultury, promując 
	młodych pisarzy i poetów oraz ułatwiając poetyckie debiuty.
	 
	Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych zaplanowane
	 zostały na rok 2004 w wysokości 5.000,00 zł., co stanowi 
	5,0% kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty związane z promocją
	 wydawnictw, honoraria za recenzje literackie i przedmowy 
	oraz koszty składu komputerowego i druku wydawnictw.
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	6	Prowadzenie współpracy 	Realizacja zadania w zakresie współpracy międzynarodowej 	06/POKiS/G	5,17	70 000,00	257 781,94	327 781,94
	międzynarodowej w zakresie 	ma na celu promocję płockich zespołów artystycznych i 
	twórców indywidualnych, środowisk artystycznych 
	profesjonalnych i amatorskich. Zakres zadania obejmuje: 
	realizację dużych interdyscyplinarnych projektów mających 
	na celu budowanie dialogu między państwami, budowanie 
	więzi międzynarodowych i międzykulturowych; integrację 
	przez sztukę i promocję sztuki młodych poprzez prezentacje,
	 wydawnictwa literackie, warsztaty, plenery, koncerty i 
	wystawy; prowadzenie kursów językowych oraz wykładów z 
	zakresu historii, tradycji i kultury. W 2004 roku 
	kontynuowany będzie w Płocku dwuczęściowy 
	międzynarodowy projekt pt. Międzynarodowe 
	Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne "Pogranicza" 
	(część I folklor - sztuka ludowa; część II sztuki najnowsze - 
	teatr - film - fotografia).
	Przychody z opłat za udział w kursach językowych 
	odbywających się w Domu Darmstadt zaplanowane zostały 
	na rok 2004 w wysokości 25.000,00 zł., co stanowi 7,6% 
	kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty związane z 
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	7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację imprez 	07/POKiS/G	6,11	439 800,00	304 651,39	744 451,39
	charakterze kameralnym i masowym, w 	masowych, m. in. takich jak: Płockie Kolędowanie, Festiwal 
	tym imprezy plenerowe	Muzyki Jednogłosowej, Ogólnopolskie Prezentacje Teatrów 
	Poszukujących "MORF", Dni Historii Płocka, Piknik 
	Europejski, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne 
	"Pogranicza", Międzynarodowe Świętojańskie Spotkania ze 
	Sztuką Ludową, Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych, 
	Jazz na Starówce,  Festiwal Muzyki Rockowej "POK-ROCK",
	 Festiwal Muzyki Elektronicznej "ASTIGMATIC", Sylwester 
	przed Ratuszem, a także imprez odbywających się w 
	ramach ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. "Wielka 
	Orkiestra Świątecznej Pomocy", oraz realizację kameralnych
	 koncertów muzyki klasycznej, wieczorów teatralnych, 
	jazzowych, kabaretowych w siedzibach POKiS przy ul. 
	Tumskiej 9 i Domu Darmstadt przy ul. Stary Rynek 8.
	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz 
	upowszechnianie kultury i promocja miasta.
	Zaplanowane na 2004 rok przychody własne instytucji, 
	obejmujące wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy
	 artystyczne oraz wpływy z promocji, reklamy i darowizn od 
	sponsorów na łączną kwotę 108.000,00 zł., stanowią 14,5% 
	kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów: składu 
	komputerowego i druku plakatów, ochrony imprez, obsługi 
	technicznej, honorariów artystów oraz zakupu materiałów 
	dekoracyjnych, plastycznych i scenograficznych.
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	8	Promocja statutowych zadań Płockiego 	Zakres rzeczowy obejmuje badanie rynku i potrzeb 	08/POKiS/G	2,65	85 000,00	132 131,94	217 131,94
	Ośrodka Kultury i Sztuki	kulturalnych lokalnej społeczności, promocję wszystkich 
	działań kulturalnych podejmowanych przez POKiS, a także 
	udostępnianie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez 
	realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym 
	(impresariat).
	Przychody uzyskiwane z biletów wstępu na imprezy 
	kameralne zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł., 
	co stanowi  4,6% ogółu kosztów zadania.
	Koszty bezpośrednie związane są z drukiem plakatów, 
	afiszy, biletów, informacji i druków promujących imprezy 
	oraz z elektroniczną formą promocji i prezentacji.
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 120.000,00 zł. z tytułu plakatowania słupów 
	ogłoszeniowych, świadczenia usług wynajmu sal i innych.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockim Ośrodku Kultury i 
	Sztuki wynosi 36 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 
	31,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe 
	instytucji, natomiast 4,5 etatu to pracownicy obsługi.
	RAZEM WYDZIAŁ:	36,00	918 400,00	1 795 000,00	2 713 400,00
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	ZAKŁAD  USŁUG  MIEJSKICH  "MUNISERWIS"
	1	Utrzymanie czystości i konserwacja 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na 	01/ZUM/G	29,94	268 500,00	1 318 734,32	1 587 234,32
	terenie miasta Płocka w obrębie III Rejonu (zamiatanie, 
	zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, 
	posypywanie piaskiem ciągów pieszych, parkingów, 
	placów), konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, 
	podlewanie, cięcie); czyszczenie wodocieków; opróźnianie 
	śmietniczek ulicznych oraz utrzymywanie szaletów 
	miejskich. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakupy środków
	 czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń; 
	koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielenia, 
	zamiatania, napraw urządzeń i innych.
	2	Zimowe utrzymanie ulic	Zadanie polega na zwalczaniu śliskości 133 km jezdni ulic na	02/ZUM/G	9,58	589 500,00	421 959,75	1 011 459,75
	 terenie miasta Płocka poprzez odśnieżanie, posypywanie 
	mieszanką piaskowo – solną, piaskiem, wodnym roztworem 
	soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu 
	całodobowego dyżuru dyspozytorów. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup piasku i soli; koszty 
	wynajmu sprzętu, przeglądu sprzętu i inne.
	3	Utrzymanie czystości na terenie Parku 	Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na 	03/ZUM/G	3,34	88 200,00	147 113,31	235 313,31
	Północnego	terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: 
	zamiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i 
	posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; 
	konserwację trawników (koszenie, nawożenie, 
	odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych 
	oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów 
	ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenie, cięcie 
	pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy 
	alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup ziemi, torfu, 
	krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych; koszty usług 
	telekomunikacyjnych, dozoru terenu oraz wynajmu 
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	4	Różne zadania zlecone przez Urząd Miasta	Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Urząd 	04/ZUM/G	14,20	623 382,00	625 451,81	1 248 833,81
	Miasta Płocka. W 2004 roku planowanie jest zrealizowanie 
	następującego zakresu rzeczowego: wykonanie drogi 
	wjazdowej na II pole składowe oraz częściowa jego 
	rekultywacja; wywóz odsiąków z I i II pola (Kobierniki); 
	wykonanie i naprawy chodników, parkingów, placów z płyt 
	drogowych, polbruku, płytek chodnikowych; konserwacja 
	rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej, 
	piaskowników; wykonanie odwodnienia Parku Północnego; 
	wykonanie prac konserwacyjnych na Skarpie Wiślanej 
	(naprawa ogrodzeń, alejek, wodocieków, likwidacja osuwisk, 
	umacnianie faszyną); zbiórka zużytych opon oraz transport 
	do zakładu utylizacji; frezowanie ulic frezarką do asfaltu; 
	transport materiałów budowlanych oraz wykonywanie robót 
	ziemnych; likwidacja dzikich wysypisk.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu niezbędnych
	 materiałów oraz koszty wynajmu sprzętu.
	5	Zarząd Cmentarzem Komunalnym	Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem 	05/ZUM/G	4,44	396 642,00	195 563,81	592 205,81
	Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: 
	dozorowanie terenu; prowadzenie pełnej dokumentacji 
	cmentarnej; utrzymanie czystości; w okresie zimowym 
	odśnieżanie i posypywanie piaskiem; konserwację zieleni, 
	krzewów i drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia 
	pielęgnacyjne); wykonywanie grobów ziemnych i 
	murowanych; utrzymanie Domu przedpogrzebowego, 
	utrzymanie istniejącej infrastruktury.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: koszty zakupu elementów 
	grobowych, betonu, cementu, piasku; wywozu nieczystości,
	 usług telekomunikacyjnych, zakupu energii elektrycznej i 
	wody.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich 
	"Muniserwis" wynosi 61,5 etatu, z czego pracownicy 
	zatrudnieni na 60,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania 
	RAZEM WYDZIAŁ:	61,50	1 966 224,00	2 708 823,00	4 675 047,00
	RAZEM:	97,50	2 884 624,00	4 503 823,00	7 388 447,00
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