	2	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 918 741,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	1 500,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	185 550,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	300 989,00
	1	01/CK001	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 37.80     IX-XII 37.80	1 424 459,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 10.38     IX-XII 10.38
	Liczba uczniów I-VIII 1315     IX-XII 1315
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 44     IX-XII 44
	2	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	7 743,00
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	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"	515 637,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	504,50
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	46 034,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	206 527,00
	1	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 5.94     IX-XII 5.94	263 076,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1.78     IX-XII 1.78
	Liczba uczniów I-VIII 474     IX-XII 562
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 21     IX-XII 21
	2	07/HZPiT	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
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	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego	454 981,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	470,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	23 550,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	273 642,00
	1	01/ILOM	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 4.00     IX-XII 4.00	156 730,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.27     IX-XII 0.27
	Liczba uczniów I-VIII 56     IX-XII 56
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 2     IX-XII 2
	2	04/ILOM	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	1 059,00
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	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Internat  III Liceum Ogólnokształcącego im.M.Dąbrowskiej	316 046,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	920,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	0,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	161 875,00
	1	01/INLO3	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 4.00     IX-XII 4.00	149 533,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.27     IX-XII 0.27
	Liczba uczniów I-VIII 56     IX-XII 56
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 2     IX-XII 2
	2	04/INLO3	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	4 638,00
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	Powiat	Kwota ogółem
	Internat LO im. Wł. Jagiełły	847 755,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	200,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	62 241,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	472 292,00
	1	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 7.50     IX-XII 7.50	311 634,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1.57     IX-XII 1.57
	Liczba uczniów I-VIII 113     IX-XII 113
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 4     IX-XII 4
	2	04/INLOJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	1 588,00
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	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	III Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej	3 654 581,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	3 960,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	161 020,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	670 115,00
	1	01/LO003	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 62.78     IX-XII 63.28	2 823 446,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 19.25     IX-XII 21.14
	Liczba uczniów I-VIII 961     IX-XII 1000
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2     IX-XII 2
	Liczba oddziałów I-VIII 31     IX-XII 31
	2	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
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	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	IV Liceum Ogólnokształcące	2 067 209,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	2 842,93
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	61 679,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	146 818,00
	1	01/LO004	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 37.33     IX-XII 32.11	1 840 716,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 20.51     IX-XII 19.12
	Liczba uczniów I-VIII 617     IX-XII 737
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3     IX-XII 7
	Liczba oddziałów I-VIII 23     IX-XII 27
	2	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 1.00	17 996,00
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	2	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego	3 816 269,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	2 792,27
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	113 499,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	723 889,00
	1	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 59.00     IX-XII 59.00	2 976 919,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 27.61     IX-XII 27.61
	Liczba uczniów I-VIII 935     IX-XII 954
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1     IX-XII 1
	Liczba oddziałów I-VIII 30     IX-XII 30
	2	04/LOMał	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	1 962,00
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	2	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły	3 431 443,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	4 867,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	136 856,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	739 923,00
	1	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 56.17     IX-XII 56.17	2 549 358,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 15.94     IX-XII 15.94
	Liczba uczniów I-VIII 860     IX-XII 856
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1     IX-XII 1
	Liczba oddziałów I-VIII 28     IX-XII 28
	2	04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	5 306,00
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	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	1 144 192,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	654,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	74 534,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	358 534,00
	1	01/MDK	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 21.56     IX-XII 21.43	699 381,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1.13     IX-XII 1.13
	Liczba uczniów I-VIII 890     IX-XII 890
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 69     IX-XII 69
	2	04/MDK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.38     IX-XII 0.00	11 743,00
	3	07/MDK	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
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	Powiat	Kwota ogółem
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	726 215,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	421,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	55 882,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	101 135,00
	1	01/PP001	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 13.12     IX-XII 13.00	569 198,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
	Liczba uczniów I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 0     IX-XII 0
	2	04/PP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
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	Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna  Nr 2	1 044 505,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	528,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	58 440,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	141 909,00
	1	01/PP002	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 23.00     IX-XII 23.00	844 156,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
	Liczba uczniów I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 0     IX-XII 0
	2	04/PP002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
	PŁOCK
	Aplikacja wspomagająca ...   LBPP Advance	Strona 12 z  15

	2	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	3 695 266,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	2 686,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	638 723,00
	Utrzymanie administracji
	156 016,00
	1	01/SO001	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 63.30     IX-XII 62.30	2 897 945,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13.79     IX-XII 13.57
	Liczba uczniów I-VIII 259     IX-XII 252
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 20     IX-XII 14
	Liczba oddziałów I-VIII 32     IX-XII 31
	2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	2 582,00
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	Po Uchwaleniu przez Radę
	Powiat	Kwota ogółem
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 213 327,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	1 676,50
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	138 646,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	441 121,00
	1	01/SO002	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 34.20     IX-XII 34.83	1 566 453,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 6.69     IX-XII 11.51
	Liczba uczniów I-VIII 154     IX-XII 225
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1     IX-XII 1
	Liczba oddziałów I-VIII 13     IX-XII 17
	2	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	7 507,00
	3	07/SO002	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
	4	08/SO002	Utrzymanie wychowanków będących na całkowitym utrzymaniu skarbu państwa 
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	59 600,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
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	Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna	1 338 127,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	841,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	32 607,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	349 710,00
	1	01/SS001	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 19.91     IX-XII 22.91	955 810,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2.78     IX-XII 2.78
	Liczba uczniów I-VIII 58     IX-XII 74
	Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 5     IX-XII 5
	Liczba oddziałów I-VIII 9     IX-XII 12
	2	02/SS001	Prowadzenie świetlicy
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
	Liczba uczniów w świetlicy I-VIII 0     IX-XII 0
	Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 0     IX-XII 0
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