	Wykaz zadań 	3	Wersja
	2	Po Uchwaleniu przez Radę
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	PŁOCKA  ORKIESTRA  SYMFONICZNA  IM.  W.  LUTOSŁAWSKIEGO
	1	Organizacja koncertów dla mieszkańców 	Realizacja zadania polega na zorganizowaniu cyklu 	01/POS/P	25,18	208 560,00	1 225 258,80	1 433 818,80
	miasta	koncertów mających na celu popularyzowanie kultury 
	muzycznej wśród społeczeństwa miasta Płocka oraz 
	edukację młodzieży. Programy koncertów obejmują dzieła 
	symfoniczne oraz utwory wokalno- instrumentalne. W 2004 
	roku przewidziane jest zorganizowanie 7 koncertów otwartych
	 z udziałem m. in.: Waldemara Gromolaka, Adama 
	Kruszewskiego, Mario Carbotta.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu 
	zaplanowane zostały w wysokości 99.000,00 zł. co stanowi 
	6,9% kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie obejmują 
	przede wszystkim koszty obsługi muzycznej, w tym 
	honoraria muzyków i solistów, koszty zakwaterowania 
	zaproszonych muzyków, koszty wynajmu sal, koszty 
	2	Organizacja letniego Festiwalu 	Zadanie polega na zorganizowaniu Festiwalu Muzycznego 	03/POS/P	3,35	39 300,00	163 011,00	202 311,00
	odbywającego się w miesiącach letnich, który wychodzi na 
	przeciw potrzebom całego społeczeństwa Płocka, a także 
	przebywających w tym okresie turystów. Festiwal 
	Muzyczny charakteryzuje się szeroką formułą artystyczną, 
	prezentuje formy symfoniczne, oratoryjne, kameralne i 
	rozrywkowe w różnych miejscach naszego miasta (Teatr  
	Dramatyczny, Bazylika Katedralna, Muzeum Mazowieckie, 
	Rynek Starego Miasta). Celem Festiwalu Muzycznego jest 
	popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Formuła 
	Festiwalu obejmuje również koncerty gościnne w miastach 
	nawiązujących współpracę kulturalną z Płocką Orkiestrą 
	Symfoniczną. W roku 2004 planowane jest zorganizowanie w
	 ramach Letniego Festiwalu Muzycznego 4 koncertów. 
	Planowane dochody w wysokości 10.000,00 zł. stanowią 
	4,9% ogółu kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty 
	honorariów, zakwaterowania muzyków i solistów oraz koszty 
	współudziału zespołów muzyczno – aktorskich świadczących
	 usługi w ramach zadania.
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	3	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku	Zakres rzeczowy zadania związany jest z popularyzowaniem 	04/POS/P	0,47	7 000,00	22 870,20	29 870,20
	 przedszkolnym	kultury muzycznej w przedszkolach znajdujących się na 
	terenie miasta. Realizacja zadania ma na celu wytworzenie 
	wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką, 
	zapoznanie z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej. 
	W 2004 roku planowane jest utrzymanie cyklicznych 
	comiesięcznych audycji dostosowanych tematycznie do 
	wieku i zainteresowań dzieci oraz do pory roku. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą kosztów wdrażania 
	programów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.
	
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 11.000,00 zł. z tytułu darowizn i odsetek.
	RAZEM WYDZIAŁ:	29,00	254 860,00	1 411 140,00	1 666 000,00
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	PŁOCKA  GALERIA  SZTUKI
	1	Organizowanie wystaw	Realizacja zadania polega na stworzeniu różnorodnej pod 	01/PGS/P	3,00	36 000,00	196 250,00	232 250,00
	względem artystycznym oferty wystawienniczej dla 
	mieszkańców miasta Płocka, umożliwiającej  bezpośrednie 
	poznawanie najciekawszych zjawisk w życiu plastycznym. 
	Zadanie to obejmuje działania organizacyjne (opracowanie 
	programu, stworzenie koncepcji plastycznej wystaw, ich 
	transport, montaż i demontaż) jak również promocję i 
	dokumentację działań. Cel zwiększenia zainteresowania 
	widzów wystawami będzie osiągnięty poprzez prezentacje 
	wystaw oraz ich promocję. Przychody z organizowania 
	wystaw zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. co 
	stanowi 2,2% kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie obejmują głównie koszty transportu i 
	zabezpieczenia eksponatów, ekspozycji, organizacji 
	wernisaży, zaproszeń na imprezy oraz dokumentacji 
	działalności wystawienniczej.
	2	Działalność edukacyjna	Działalność edukacyjna jest ważnym uzupełnieniem 	02/PGS/P	1,50	13 000,00	98 125,00	111 125,00
	działalności wystawienniczej. Wszystkie formy tej 
	działalności ułatwiają widzom zrozumienie i akceptację sztuki 
	współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie 
	spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, wykładów, projekcji
	 filmów oraz organizowanie Warsztatów Obróbki Cyfrowej 
	Obrazu skierowanych do młodzieży oraz innych 
	zainteresowanych odbiorców sztuki. Warsztaty Obróbki 
	Cyfrowej są nową atrakcyjną formą popularyzacji grafiki 
	cyfrowej.
	Wydatki bezpośrednie związane są z prowadzeniem 
	Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu oraz prowadzeniem 
	odczytów, prelekcji i spotkań z odbiorcami sztuki.
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	3	Działalność wydawnicza	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, 	03/PGS/P	1,50	17 000,00	98 125,00	115 125,00
	edukacyjne, a także oświatowe. Wydawnictwa w formie 
	katalogów i folderów ułatwiają widzom zrozumienie wystawy i
	 przybliżają sylwetki artystów oraz ich sztukę. Zaproszenia i 
	plakaty pełnią rolę promocyjną i informacyjną. Poprzez 
	wymianę wydawnictw Galeria uczestniczy w życiu 
	plastycznym kraju, współpracuje także z instytucjami 
	kulturalnymi za granicą. Wydawnictwa Płockiej Galerii Sztuki
	 znajdują się w księgozbiorach Instytutu Sztuki Polskiej 
	Akademii Nauk, Galerii „Zachęta”, Centrum Sztuki 
	Współczesnej, Instytutu Adama Mickiewicza, galeriach i 
	uczelniach artystycznych. 
	Przychody ze sprzedaży katalogów zaplanowane zostały w 
	wysokości 5.000,00 zł. co stanowi 4,3% kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw 
	towarzyszących wystawom, plakatowaniem, rozsyłaniem 
	zaproszeń, a także z wymianą wydawnictw ze 
	współpracującymi z Galerią instytucjami kultury w kraju i na 
	świecie.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 
	6 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 5 etatach 
	wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, 
	RAZEM WYDZIAŁ:	6,00	66 000,00	392 500,00	458 500,00
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	KSIĄŻNICA  PŁOCKA  IM.  WŁ.  BRONIEWSKIEGO
	1	Gromadzenie, opracowanie zbiorów i 	Realizacja zadania polega na koordynowaniu polityki zakupu 	01/KP/P	20,00	344 200,00	860 621,83	1 204 821,83
	przechowywanie materiałów 	i zakupie zbiorów książkowych dla bibliotek publicznych 
	miasta Płocka zgodnie z potrzebami środowiska (dla 
	Wypożyczalni Głównej, Biblioteki dla dzieci oraz 13 filii 
	bibliotecznych na osiedlach miasta). Oczekiwanym 
	rezultatem zadania jest dążenie do osiągnięcia normatywu 
	18 vol/100 mieszkańców tzn. 23.580 vol. przy średniej cenie
	 25,00 zł. Realizacja zadania polega ponadto na 
	dokonywaniu zakupów materiałów nieksiążkowych (płyt i 
	kaset magnetofonowych, "książki mówionej" dla osób z 
	ograniczoną możliwością posługiwania się wzrokiem, kaset 
	video i płyt DVD oraz zbiorów elektronicznych), 
	opracowywaniu zakupionych zbiorów i reklasyfikacji 
	wcześniejszych tytułów zgodnie z normami bibliotecznymi 
	(skatalogowanie i sklasyfikowanie), drukowaniu kart 
	katalogowych średnio 3 dla każdego tytułu, bieżącej selekcji
	 materiałów przestarzałych i zniszczonych oraz prowadzeniu 
	bazy (Katalogi Biblioteczne w Gmachu Głównym, Bibliotece 
	dla dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych, Filiach Nr 3,4,5,7,8).
	
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów 
	bibliotecznych, kart bibliotecznych, wydawnictw fachowych 
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	2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów 	02/KP/P	40,75	33 003,01	1 753 516,98	1 786 519,99
	i ich ochrona	bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego 
	poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych do domu 
	bądź na miejscu. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych 
	odbywa się metodą tradycyjną oraz metodą elektroniczną. 
	
	Ponadto w ramach realizacji zadania filie Książnicy Płockiej 
	prowadzą edukację kulturalną środowiska poprzez 
	organizację różnego rodzaju form pracy z czytelnikiem 
	indywidualnym, jak i zbiorowym (dziećmi z przedszkoli, szkół
	 podstawowych, młodzieżą gimnazjów i szkół średnich), w 
	tym: spotkań autorskich z pisarzami; prelekcji ze 
	specjalistami różnych dziedzin; lekcji bibliotecznych, 
	konkursów czytelniczych, literackich i plastycznych; 
	wystaw książkowych: spotkań z baśnią; imprez o 
	charakterze artystyczno - literackim: kół zainteresowań; 
	festynów osiedlowych. Ważnymi przedsięwzięciami 
	związanymi z zadaniem są także: selekcja zbiorów, 
	systematyczna kontrola zbiorów pozwalająca na 
	wyeliminowanie ze stanu biblioteki dokumentów 
	zniszczonych, zdezaktualizowanych i zbędnych (dubletów), 
	systematyczna konserwacja introligatorska książek i 
	czasopism (łącznie 2.000 jednostek) oraz odpowiednie 
	zabezpieczenie zbiorów audiowizualnych i dokumentów 
	elektronicznych. 
	Oczekiwanym rezultatem zadania jest dalsza automatyzacja 
	procesów bibliotecznych. Ze zbiorów Książnicy korzysta 
	rocznie około 29% mieszkańców Płocka.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup druków, kart 
	bibliotecznych, materiałów introligatorskich, wydawnictw 
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	3	Działalność gospodarcza	Realizacja zadania polega na prowadzeniu księgarni 	03/KP/P	20,25	431 000,00	871 379,61	1 302 379,61
	bibliotecznej z salonami księgarskimi w Płocku i Sierpcu, w 
	których zaopatrują się filie biblioteczne z Płocka, biblioteki 
	samorządowe powiatu płockiego i sierpeckiego, szkoły, 
	instytucje oraz klienci indywidualni. Ponadto zakres 
	rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie wypożyczalni kaset 
	video i płyt DVD dla klientów indywidualnych, a także 
	świadczenie usług introligatorskich oraz kserograficznych. 
	Wypracowane środki instytucja przeznacza na utrzymanie 
	biblioteki oraz jej działalność oświatowo - edukacyjną, 
	wydawniczą i promocyjną. Na 2004 rok zaplanowano 
	przychody w wysokości 1.000.000,00 zł. co stanowi 76,8% 
	kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu książek i 
	periodyków oraz koszty zakupu urządzeń i materiałów 
	introligatorskich.
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	4	Działalność oświatowo - edukacyjna, 	Zadanie obejmuje realizację konkursów ponadlokalnych i 	04/KP/P	8,25	37 000,00	355 006,51	392 006,51
	wydawnicza i promocyjna	ogólnopolskich; organizację wystaw edukacyjnych o 
	charakterze literackim i historycznym; promocję dzieł 
	literatury pięknej współczesnych polskich pisarzy 
	prowadzoną w placówkach bibliotecznych; prowadzenie zajęć
	 oświatowo – integracyjnych oraz działalność wydawniczą. 
	W 2004 roku instytucja planuje zrealizowanie w ramach 
	wyżej wymienionego zadania następującego zakresu 
	rzeczowego: 
	-konkursy: "O liść dębu" - XVI Ogólnopolski Konkurs 
	Poetycki im. Wł. Broniewskiego dla poetów 
	nieprofesjonalnych z udziałem 300 uczestników; "Młodzi 
	twórcy literatury" - ponadlokalny konkurs literacki dla dzieci i
	 młodzieży z udziałem 1.000 uczestników; "Pięknie być 
	człowiekiem" - konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży,
	-wystawy: "Pamięć musi trwać..." - wystawa poświęcona 
	Klubowi Artystycznemu Płocczan, przedstawiająca zdjęcia  
	wykonane w 2003 rok pod hasłem "Mój Płock"; wystawa 
	poświęcona Wacławowi Milke  z okazji 90 rocznicy urodzin; 
	"Wszystko kończy się piosenką" wystawa o Agnieszce 
	Osieckiej z udziałem córki Agaty Passent i Magdy Umer; 
	wystawa z okazji roku Gombrowiczowskiego przedstawiajacą 
	zdjęcia pisarza, osobiste pamiątki oraz jego książki; "Z 
	fototeki Zbigniewa Krydy" wystawa jubileuszowa z okazji 60 
	-  lecia pracy fotograficznej; "Gdzie są chłopcy z tamtych 
	lat. Wojenne losy płocczan" wystawa z okazji 60 rocznicy 
	wybuchu Powstania Warszawskiego;
	-spotkania: Cykl spotkań pn. "Płocka premiera miesiąca", 
	zajęcia w ramach Klubu Małego Dziecka dla dzieci w wieku 
	od 2 do 5 lat, cotygodniowe zajęcia dla dzieci specjalnej 
	troski, spotkania dla dorosłych osób chorych i 
	niepełnosprawnych w cyklu "W kręgu dziewięciu muz",
	-wydanie: 2 numerów "Bibliotekarza Płockiego", "Bibliografii 
	Mazowsza Płockiego" publikowanej w "Notatkach Płockich", 
	tomiku wierszy nagrodzonych na Ogólnopolskim Konkursie 
	Poetyckim "O liść dębu"oraz 3 katalogów wystaw (o W. 
	Gombrowiczu, A.Osieckiej i wystawy plastycznej).
	Zakłada się, że w roku 2004 biblioteki płockie zorganizują 40 
	spotkań autorskich, 50 pogadanek, 60 imprez 
	artystycznych, 120 konkursów artystycznych i literackich, 
	300 spotkań z bajką, 150 spotkań Klubu Miłośników Książki, 
	240 wystaw.
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	5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe 	Zadanie polega na doskonaleniu zawodowym oraz 	05/KP/P	3,00	9 000,00	129 093,27	138 093,27
	pracowników oraz współpraca między 	dokształcaniu pracowników bibliotek (prezentowane tematy i 
	bibliotekami	zagadnienia mają na celu wzbogacanie i ułatwianie pracy w 
	bibliotece, a także mobilizowanie do samokształcenia). 
	Szkolenia bibliotekarzy ukierunkowane będą na 
	przekazywanie informacji, pobudzanie i wyzwalanie 
	kreatywności pracowników. Program szkoleń na 2004 rok 
	obejmuje seminaria ogólne, specjalistyczne, warsztaty 
	czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe. Planowanymi 
	tematami szkoleń są: finansowanie kultury z programów 
	pomocowych Unii Europejskiej, literatura, komputeryzacja 
	bibliotek, psychologia pracy oraz animacja czytelnictwa. W 
	trosce o poziom i jakość szkoleń wykładowcami będą 
	specjaliści i fachowcy z danych dziedzin wiedzy. W wyżej 
	wymienionym zakresie instytucja współpracuje z Wydziałem
	 Pedagogicznym i Instytutem Informacji Naukowej i Studiów
	 Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskim 
	Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, 
	Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie oraz z 
	Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Płocku. 
	Zakres zadania obejmuje ponadto: organizację warsztatów 
	pobudzających kreatywność uczestników, pozwalających 
	poznać nowe, atrakcyjne formy popularyzacji literatury; 
	udział pracowników w seminariach organizowanych przez 
	Ministerstwo Kultury, Centrum Animacji Kultury, Bibliotekę 
	Publiczną miasta stołecznego Warszawy pozwalających 
	bibliotekarzom na zapoznanie się z nowoczesnymi formami 
	przechowywania i przekazywania wiedzy, normami i 
	aspektami prawnymi, nowymi metodami pedagogiki zabawy 
	i atrakcyjnymi formami pracy z czytelnikiem, a także z 
	tendencjami w bibliotekarstwie, psychologii, pedagogice i 
	informatyce. 
	W zakresie współpracy z 37 bibliotekami samorządowymi w 
	powiecie zadanie polega na konsultacjach, poradach w 
	zakresie opracowywania nowych książek, inwentaryzacji i 
	selekcji księgozbioru oraz organizacji imprez kulturalno - 
	oświatowych.
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	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	Zadanie polega na przygotowaniu dla czytelników aktualnej 	06/KP/P	7,75	29 000,00	333 490,96	362 490,96
	informacji o zbiorach biblioteki i innych bibliotek oraz 
	zasadach ich udostępniania, a także na udzielaniu informacji
	 bibliograficznych i faktograficznych z różnych dziedzin 
	wiedzy. Zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym 
	sporządzane będą zestawienia bibliograficzne dla 
	użytkowników indywidualnych i instytucji oraz tworzone 
	komputerowe bazy bibliograficzne: katalogowe, wydawnictw 
	zwartych, centralnego katalogu czasopism w bibliotekach 
	płockich, bibliografii zawartości czasopism. Zakres zadania 
	obejmuje ponadto: gromadzenie informacji o regionie w bazie
	 komputerowej; opracowanie i przygotowanie do druku 
	"Bibliografii Mazowsza Płockiego"; współpracę z bibliotekami 
	innych sieci; wymianę wydawnictw: dokumentów życia 
	społecznego, czasopism; wypożyczenia międzybiblioteczne 
	z innych bibliotek w kraju zgodnie z potrzebami czytelników; 
	udostępnianie baz komputerowych; przygotowywanie 
	wydruków i kopii na dyskietkach; redakcję strony 
	internetowej Książnicy Płockiej w celu promocji instytucji; 
	prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego oraz 
	wykłady i ćwiczenia z podstaw bibliografii i informacji dla 
	uczniów gimnazjów i liceów.
	Średnio rocznie Książnica Płocka realizuje następujący 
	zakres rzeczowy: konwersja około 3.000 opisów 
	bibliograficznych do bibliografii regionalnej oraz dla potrzeb 
	bibliotek samorządowych, wprowadzenie 1.000 rekordów do 
	bazy zawartości czasopism, udzielenie 140.000 informacji 
	oraz obsłużenie 68.500 czytelników.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu wydawnictw 
	informacyjnych i urządzeń, zakupu sprzętu i programów 
	komputerowych, pomocy metodycznych, dokumentów 
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	Wykaz zadań 	3	Wersja
	2	Po Uchwaleniu przez Radę
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	Zakres rzeczowy zadania obejmuje koordynowanie działań 	07/KP/P	4,00	74 563,46	172 124,37	246 687,83
	zmierzających do pełnej automatyzacji procesów 
	bibliotecznych oraz wykorzystania technologii 
	informatycznych w działach niemerytorycznych Książnicy w
	 celu przyspieszenia i ułatwienia pracy. Na 2004 rok 
	zaplanowano częściową wymianę sprzętu komputerowego, 
	automatyzację wypożyczalni kaset video i DVD oraz 
	budowę miejskiej sieci komputerowej łączącej filie nr 3, 4, 5,
	 7, 8, Bibliotekę dla dzieci i gmach główny Książnicy 
	Płockiej.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup zestawów 
	komputerowych, oprogramowania, materiałów (tonery, 
	tusze, dyskietki, taśmy) oraz opłatę internetową.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej im. Wł. 
	Broniewskiego wynosi 104 etaty, z czego pracownicy 
	zatrudnieni na 93,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania 
	RAZEM WYDZIAŁ:	104,00	957 766,47	4 475 233,53	5 433 000,00
	RAZEM:	139,00	1 278 626,47	6 278 873,53	7 557 500,00
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