	Wykaz zadań budżetowych
	Wersja
	Jednostek budżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
	1	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów	Zakres zadania obejmuje założenie i prowadzenie ewidencji 	01/MZD/P	2,07	0,00	106 708,50	106 708,50
	dróg i mostów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
	Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego w sprawie 
	numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz.U. 
	z 2000 roku, Nr 32, poz. 393). Ewidencja dróg i obiektów 
	mostowych polega na prowadzeniu następujących 
	dokumentów ewidencyjnych: Książki drogi, Dziennika 
	objazdu dróg, Wykazu dróg, Map techniczno 
	eksploatacyjnych dróg publicznych, Książki obiektu 
	mostowego oraz Wykazu obiektów mostowych i promów. W 
	ramach zadania sporządzane będą także informacje o 
	danych sieci dróg publicznych.
	Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych 
	na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach 
	dofinansowania dla Miejskiego Zarządu Dróg.
	2	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów 	Realizacja zadania obejmuje koordynację i nadzór w zakresie	02/MZD/P	2,85	1 840 000,00	146 917,50	1 986 917,50
	inżynieryjnych na drogach powiatowych	 remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, polegających na 
	naprawie ubytków w nawierzchni, zapadnięć oraz odnowie 
	najbardziej zniszczonych odcinków jezdni, naprawie ciągów 
	pieszych, zjazdów oraz utrzymaniu i konserwacji rowów 
	przydrożnych. Realizacja zadania obejmuje także dbałość o 
	bezpieczeństwo ruchu drogowego polegającą na utrzymaniu i
	 konserwacji sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i 
	oznakowania poziomego ulic, wymianie zniszczonych tarcz 
	znaków, montażu oznakowania po wprowadzonych 
	organizacjach ruchu, wymianie uszkodzonych masztów i 
	latarni sygnalizacji ulicznej. Miejski Zarząd Dróg obejmuje 
	utrzymaniem bieżącym 82 km dróg powiatowych. Celem 
	zadania jest poprawa stanu nawierzchni ulic związana ze 
	zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
	Zadanie realizowane jest przez pracowników zatrudnionych 
	na etatach finansowanych z budżetu gminy w ramach 
	dofinansowania dla Miejskiego Zarządu Dróg.
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	3	Remonty i modernizacje dróg	Realizacja zadania obejmuje: budowę sygnalizacji świetlnej, 	03/MZD/P	0,67	4 639 000,00	34 538,50	4 673 538,50
	wprowadzanie oznakowania kierunkowego dróg na granicy 
	miasta Płocka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
	Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12.10.2000 roku w 
	sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
	drogach. Zadanie obejmuje także remonty nawierzchni jezdni
	 polegające na likwidacji kolein, zapadnięć; uzupełnieniu 
	podbudowy i wykonaniu nowej warstwy nawierzchni 
	asfaltowych; remonty chodników polegające na rozbiórce 
	zniszczonych ciągów pieszych i ułożeniu nowej nawierzchni 
	oraz przystosowaniu podjazdów dla niepełnosprawnych 
	poprzez obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych.
	Razem :	5,59	6 479 000,00	288 164,50	6 767 164,50
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	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
	1	Ochrona życia, zdrowia, mienia i 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: rozpoznawanie zagrożeń 	01/KM PSP/P	149,50	6 070 480,00	0,00	6 070 480,00
	środowiska poprzez walkę z pożarami, 	pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, poprzez 
	klęskami żywiołowymi i innymi 	gromadzenie danych uzyskanych w toku czynności 
	miejscowymi zagrożeniami	kontrolno - rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla 
	potrzeb analiz stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
	przeciwpożarowej; organizowanie i prowadzenie akcji 
	ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych, 
	likwidację miejscowych zagrożeń, wykonywanie 
	pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w 
	czasie klęsk żywiołowych, nadzorowanie i przestrzeganie 
	obowiązujących przepisów pożarowych. Zadanie realizowane 
	jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, 
	Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Nr 1 kategoria "A" oraz 
	Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Nr 2 kategoria "D", w 
	których łączne zatrudnienie wynosi 149,50 etatów.Terenem 
	działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
	jest obszar miasta Płocka i powiatu płockiego. Obszar ten 
	zaliczany jest do terenów szczególnie zagrożonych pożarami 
	i klęskami żywiołowymi ze względu na lokalizację zakładów 
	przemysłowych, w tym chemicznych i związanych z nimi 
	szlaków kolejowych i drogowych służących do masowego 
	transportu, a także występowanie terenów zagrożonych 
	powodzią. 
	Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
	Pożarnej finansowane są środkami stanowiącym dotację 
	celową z budżetu państwa.
	2	Wypłaty zasiłków rodzinnych, 	Realizacja zadania polega na wypłacaniu zasiłków 	02/KM PSP/P	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	pielęgnacyjnych i wychowawczych	rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 
	funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
	Pożarnej w Płocku. W 2005 roku z wyżej wymienionych 
	świadczeń skorzysta około 25 funkcjonariuszy. Zadanie 
	finansowane jest środkami stanowiącymi dotację celową z 
	budżetu państwa.
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	Razem :	149,50	6 090 480,00	0,00	6 090 480,00
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
	1	Sprawowanie nadzoru budowlanego	Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należy 	01/PINB/P	7,50	0,00	354 000,00	354 000,00
	nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa 
	budowlanego, a w szczególności zgodności 
	zagospodarowania terenu z miejscowymi planami 
	zagospodarowania przestrzennego, kontrola warunków 
	bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót 
	budowlanych oraz w utrzymaniu obiektów budowlanych, 
	kontrola właściwego wykonywania samodzielnych funkcji 
	technicznych w budownictwie, wydawanie decyzji 
	administracyjnych w sprawach określonych Ustawą, 
	kontrola wprowadzania wyrobów budowlanych 
	dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz 
	składanie wniosków do różnych instytucji w sprawach 
	samowoli budowlanych.
	Całkowity koszt utrzymania Powiatowego Inspektoratu 
	Nadzoru Budowlanego wynosi 354.000,00 zł., z czego środki 
	finansowe w wysokości 239.086,00 zł. to dotacja celowa z 
	budżetu państwa.
	Razem :	7,50	0,00	354 000,00	354 000,00
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	ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
	1	Obsługa finansowo - księgowa placówek 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę szkół 	01/ZJO/P	19,97	0,00	891 051,28	891 051,28
	oświatowych realizujących zadania 	ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo - 
	wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock w 
	zakresie planowania budżetowego, gospodarki finansowej, 
	księgowości i sprawozdawczości; naliczania i wypłacania 
	wynagrodzeń oraz innych świadczeń przysługujących 
	pracownikom obsługiwanych placówek na podstawie 
	dokumentów przygotowanych przez kierowników; 
	prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych 
	kierowników  placówek oświatowych; organizowania kursów 
	bhp i innych form doskonalenia zawodowego.
	W 2005 roku nadzorem w ww. zakresie objęte zostaną 22 
	placówki, w których zatrudnienie wynosi 1.001 etatów.
	2	Przekazywanie dotacji publicznym i 	Zadanie polega na przekazywaniu zgodnie z Ustawą o 	02/ZJO/P	0,26	8 818 000,00	11 724,36	8 829 724,36
	niepublicznym szkołom 	systemie oświaty dotacji publicznym i niepublicznym 
	ponadpodstawowym	szkołom ponadgimnazjalnym.Szkoły niepubliczne dotowane 
	są środkami w wysokości 100 % otrzymanej przez miasto 
	Płock na dany rok budżetowy subwencji oświatowej w 
	przeliczeniu na 1 ucznia. Szkoły publiczne dotowane są 
	środkami w wysokości 100% ustalonych w budżecie 
	wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego
	 ucznia w publicznych szkołach tego samego typu w 
	placówkach obsługiwanych przez Zarząd Jednostek 
	Oświatowych.
	W 2005 roku obsługą objęte zostaną następujące szkoły:
	1) niepubliczne: 14 liceów ogólnokształcących, 1 Internat 
	Niższego Seminarium Duchownego, 55 szkół zawodowych
	2) publiczne: 1 liceum ogólnokształcące, 4 szkoły zawodowe.
	
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość 
	udzielonych dotacji.
	Zadanie realizowne jest przez pracowników zatrudnionych na 
	etatach finansowanych ze środków gminy w ramach dotacji 
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	3	Środki finansowe dla placówek 	Wydatki zaplanowane w zadaniu dotyczą nagród Prezydenta	03/ZJO/P	0,00	60 353,00	0,00	60 353,00
	oświatowo - wychowawczych 	 dla nauczycieli zgodnie z art.49 Karty Nauczyciela za 
	realizujących zadania powiatu	osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.
	4	Opłacanie składek na ubezpieczenia 	Realizacja zadania polega na opłaceniu składek na 	05/ZJO/P	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	zdrowotne uczniów	ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostających na 
	całkowitym utrzymaniu Skarbu Państwa. W 2005 roku ze 
	świadczeń skorzysta średnio 20 uczniów.
	Zadanie finansowane jest środkami stanowiącymi dotację 
	celową z budżetu państwa.
	5	Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz 	W ramach ww. zadania wypłacane będą świadczenia 	06/ZJO/P	0,13	233 212,00	5 627,69	238 839,69
	uczniów do szkół, finansowanie form 	socjalne dla emerytów i rencistów byłych pracowników 
	wypoczynku dzieci i młodzieży, 	Zespołu Szkół Centrum Edukacji. W 2005 roku ze świadczeń
	dofinansowanie klas sportowych	 skorzysta 31 osób. W zadaniu zaplanowano również wydatki
	 związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych 
	mieszkających na terenie miasta Płocka do szkół 
	mieszczących się poza granicami miasta. Ponadto 
	planowane są środki na organizację kolonii i obozów oraz 
	innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, jak 
	również środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na 
	obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach.
	Razem :	20,36	9 122 565,00	908 403,33	10 030 968,33
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	OŚRODEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZY
	1	Zapewnienie dzieciom pozbawionym 	Zakres rzeczowy zadania związany jest z zapewnieniem 	01/OOW/P	23,87	124 300,00	971 996,40	1 096 296,40
	opieki rodziców, znajdującym się w 	dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki 
	sytuacji kryzysowej, doraźnej 	rodziców – znajdującemu się w sytuacji kryzysowej – 
	całodobowej opieki	doraźnej całodobowej opieki w placówce interwencyjnej. 
	Działania te obejmują: zaspokajanie indywidualnych potrzeb 
	edukacyjnych dziecka, wyrównywanie opóźnień szkolnych i 
	kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie
	 opieki i wychowania do czasu powrotu do rodziny lub 
	umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, 
	socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; przygotowywanie 
	diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej 
	dziecka oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy. Placówka 
	interwencyjna przyjmuje dzieci w nagłych sytuacjach 
	kryzysowych, wyjaśniając ich sytuację i sytuację rodziny, 
	udzielając wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i 
	instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje nieletnich do 13 roku 
	życia zatrzymanych przez Policję, do czasu wyjaśnienia 
	sytuacji rodzinnej. Prawidłowa realizacja zadania polega na 
	podejmowaniu podczas pobytu dziecka w placówce wielu 
	działań umożliwiających nadrobienie zaniedbań 
	środowiskowych, zdrowotnych, dydaktycznych, 
	rozwojowych oraz łagodzeniu skutków doznanej przemocy 
	psychicznej i fizycznej.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą między innymi: zakupu 
	żywności, niezbędnych artykułów przemysłowych, ubrań, 
	środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, 
	podręczników, leków i materiałów medycznych a także 
	delegacji służbowych pracowników oraz wypłat 
	kieszonkowego dla wychowanków.
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	2	Zapewnienie całodobowej opieki i 	Realizacja zadania polega na zapewnieniu dziecku 	02/OOW/P	23,88	124 300,00	972 403,60	1 096 703,60
	wychowania dzieciom całkowicie lub 	pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców 
	częściowo pozbawionym opieki 	całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu jego 
	rodzicielskiej, dla których nie znaleziono 	niezbędnych potrzeb. W ramach realizacji zadania do 
	rodzinnej opieki zastępczej	placówki socjalizacyjnej przyjmowane są dzieci (na 
	podstawie postanowień Sądu) pochodzące najczęściej z 
	rodzin patologicznych a także sieroty i półsieroty. Działania 
	placówki obejmują stworzenie jak najlepszych warunków dla 
	rozwoju dziecka; prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, 
	rekompensujących braki wychowania w środowisku 
	rodzinnym, resocjalizacyjnych, reedukacyjnych (nadrabianie
	 braków dydaktycznych), logopedycznych, korekcyjnych, 
	rehabilitacyjnych, terapeutycznych z profilaktyki społecznej
	 i zdrowotnej; organizowanie i umożliwianie udziału w życiu 
	kulturalnym, rekreacyjno – sportowym z uwzględnieniem 
	świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów; 
	kierowanie kształceniem dziecka, wyrównywaniem jego 
	opóźnień rozwojowych i szkolnych, przygotowywanie do 
	samodzielnego życia w społeczeństwie. W ramach realizacji 
	zadania placówka socjalizacyjna podejmuje różnorodne 
	działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, 
	pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych  oraz 
	odbudowywaniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej 
	rodziców; nawiązuje i podtrzymuje więzi rodzinne. Celem 
	zadania jest umożliwienie powrotu dzieci do rodziny 
	naturalnej a w przypadku braku takiej możliwości 
	umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnej 
	opiece zastępczej.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, 
	niezbędnych artykułów przemysłowych (ubrania, środki 
	czystości, artykuły piśmienne i higieniczne), leków i 
	materiałów medycznych, usług telekomunikacyjnych i 
	pocztowych, pomocy naukowych i podręczników a także 
	wypłaty kieszonkowego dla wychowanków oraz koszty 
	delegacji służbowych pracowników.
	3	Opłacanie składek na ubezpieczenie 	Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na 	03/OOW/P	0,00	23 323,00	0,00	23 323,00
	zdrowotne wychowanków	ubezpieczenie zdrowotne 60 wychowanków Ośrodka 
	Opiekuńczo – Wychowawczego. Zadanie finansowane jest 
	środkami stanowiącymi dotację celową z budżetu państwa.
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	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Odpisy na ZFŚS dla byłych pracowników 	Zakres rzeczowy zadania polega na wypłacaniu świadczeń 	04/OOW/P	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00
	placówek opiekuńczo - wychowawczych	socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników 
	placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2005 roku ze 
	świadczeń socjalnych skorzysta 20 osób.
	Razem :	47,75	289 223,00	1 944 400,00	2 233 623,00
	RODZINNY DOM DZIECKA NR 1
	1	Opieka całodobowa i wychowanie w 	Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym 	01/RDZ1/P	2,00	54 060,00	132 940,00	187 000,00
	warunkach domowych dzieci 	opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w 
	warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja 
	zadania obejmuje w szczególności zapewnienie ośmiorgu 
	dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, 
	podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i 
	profilaktycznym a także pracę nad przygotowaniem dzieci 
	do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania w 
	środowisku, zapewnienie dzieciom: wyżywienia, wyposażenia
	 w odzież, zaopatrzenia w leki, podręczniki i przybory 
	szkolne, ubezpieczenia; wyrównywanie deficytów 
	rozwojowych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup wyżywienia, odzieży, 
	leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia a także 
	wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.
	2	Opłacanie składek na ubezpieczenie 	Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na 	02/RDZ1/P	0,00	3 325,00	0,00	3 325,00
	zdrowotne wychowanków	ubezpieczenie zdrowotne ośmiorga wychowanków 
	Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest 
	dotacją celową z budżetu państwa.
	Razem :	2,00	57 385,00	132 940,00	190 325,00
Urząd Miasta Płock
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	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	RODZINNY DOM DZIECKA NR 2
	1	Opieka całodobowa i wychowanie w 	Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym 	01/RDZ2/P	2,00	53 570,00	115 430,00	169 000,00
	warunkach domowych dzieci 	opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w 
	warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja 
	zadania obejmuje w szczególności zapewnienie ośmiorgu 
	dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, 
	podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i 
	profilaktycznym a także pracę nad przygotowaniem dzieci 
	do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania w 
	środowisku, zapewnienie dzieciom: wyżywienia, wyposażenia
	 w odzież, zaopatrzenia w leki, podręczniki i przybory 
	szkolne, ubezpieczenia; wyrównywanie deficytów 
	rozwojowych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup wyżywienia, odzieży, 
	leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia a także 
	wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.
	2	Opłacanie składek na ubezpieczenie 	Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na 	02/RDZ2/P	0,00	3 326,00	0,00	3 326,00
	zdrowotne wychowanków	ubezpieczenie zdrowotne ośmiorga wychowanków 
	Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2. Zadanie finansowane jest 
	dotacją celową z budżetu państwa.
	Razem :	2,00	56 896,00	115 430,00	172 326,00
Urząd Miasta Płock
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	Wykaz zadań budżetowych
	Wersja
	Jednostek budżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	RODZINNY DOM DZIECKA NR 3
	1	Opieka całodobowa i wychowanie w 	Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym 	01/RDZ3/P	2,00	53 888,00	122 112,00	176 000,00
	warunkach domowych dzieci 	opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w 
	warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja 
	zadania obejmuje w szczególności zapewnienie ośmiorgu 
	dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, 
	podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i 
	profilaktycznym a także pracę nad przygotowaniem dzieci 
	do samodzielnego, prawidłowego funkcjonowania w 
	środowisku, zapewnienie dzieciom: wyżywienia, wyposażenia
	 w odzież, zaopatrzenia w leki, podręczniki i przybory 
	szkolne, ubezpieczenia; wyrównywanie deficytów 
	rozwojowych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup wyżywienia, odzieży, 
	leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia a także 
	wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.
	2	Opłacanie składek na ubezpieczenie 	Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na 	02/RDZ3/P	0,00	3 326,00	0,00	3 326,00
	zdrowotne wychowanków	ubezpieczenie zdrowotne ośmiorga wychowanków 
	Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3. Zadanie finansowane jest 
	dotacją celową z budżetu państwa.
	Razem :	2,00	57 214,00	122 112,00	179 326,00
Urząd Miasta Płock
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	OŚRODEK ADOPCYJNO - OPIEKUŃCZY
	1	Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i 	Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach, które 	01/OAO/P	3,13	3 000,00	123 411,43	126 411,43
	kandydatów do rodzinnej opieki 	mogą być przysposobione, pozyskiwanie osób 
	zastępczej, szkolenie osób zgłaszających 	zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz 
	gotowość lub funkcjonujących w 	kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji 
	zastępczych formach rodzicielstwa	rodziny zastępczej. Zadanie obejmuje ponadto szkolenie i 
	kwalifikowanie osób i kandydatów zgłaszających gotowość 
	do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 
	placówki rodzinnej. Realizacja zadania polega na 
	przeprowadzaniu około 400 wywiadów środowiskowych w 
	miejscu zamieszkania kandydatów, przeprowadzeniu około 
	250 zajęć warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz 
	współpracy z rodzinami na terenie całego kraju.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim podróży 
	służbowych związanych z wyjazdami pracowników w celu 
	gromadzenia informacji o dzieciach oraz osobach – 
	kandydatach do rodzicielstwa zastępczego a także zakupu 
	materiałów do szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji 
	pracowników.
	2	Wspieranie rodzin adopcyjnych, 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin 	02/OAO/P	3,87	8 000,00	152 588,57	160 588,57
	zastępczych i naturalnych	adopcyjnych, zastępczych i naturalnych poprzez: terapię 
	pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci w zastępczych 
	środowiskach rodzinnych; poradnictwo socjalno – bytowe w 
	zakresie opieki i wychowania a także współpracę z 
	instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów biurowych
	 niezbędnych w celu wydawania decyzji oraz zakup usług 
	telekomunikacyjnych i pocztowych; dotyczą ponadto 
	delegacji pracowników wykonujących obowiązki służbowe w 
	Razem :	7,00	11 000,00	276 000,00	287 000,00
Urząd Miasta Płock
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	w roku budżetowym 2005
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	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"
	1	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - 	Dom Pomocy Społecznej “Przyjaznych Serc” w Płocku 	01/DPS/P	55,50	202 818,00	1 912 182,00	2 115 000,00
	pielęgnacyjnych dla mieszkańców	zapewnia potrzeby opiekuńczo – pielęgnacyjne dla dzieci i 
	młodzieży upośledzonych umysłowo i dla dorosłych 
	psychicznie chorych. Przeznaczony jest na pobyt 
	całodobowy dla 80 mieszkańców. Podopieczni podzieleni są 
	na 3 grupy opiekuńczo – terapeutyczne: dzieci nie 
	poruszające się samodzielnie, dzieci i młodzież chodzącą, 
	dorosłych chorych psychicznie. Wszystkie dzieci objęte są 
	rewalidacją na właściwym dla siebie poziomie nauczania, 
	prowadzoną w placówkach oświatowych. W placówce 
	prowadzona jest rehabilitacja lecznicza. Sale przeznaczone 
	na ten cel zaopatrzone są w niezbędny sprzęt potrzebny do 
	prowadzenia zajęć ruchowych i innych, takich jak: 
	hydroterapia, masaż, fizykoterapia i inne ćwiczenia 
	rehabilitacyjne. W placówce prowadzona jest indywidualna 
	terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, terapia 
	plastyczna, muzyczna, silwoterapia oraz nauka 
	samoobsługi.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są przede 
	wszystkim z zakupami: artykułów żywnościowych; 
	pampersów; artykułów chemicznych do utrzymania 
	czystości pomieszczeń i higieny osobistej mieszkańców; 
	pościeli; odzieży; obuwia; leków i środków opatrunkowych a 
	także zapewnieniem mieszkańcom Domu możliwości 
	korzystania z usług zdrowotnych.
	
	Całkowity koszt utrzymania Domu Pomocy Społecznej 
	“Przyjaznych Serc” wynosi 2.115.000,00 zł.  z czego środki 
	finansowe w wysokości 1.190.400,00 zł. to dotacja celowa z 
	budżetu państwa.
	
	Obecnie całkowity stan zatrudnienia w Domu Pomocy 
	Społecznej “Przyjaznych Serc” w Płocku wynosi 52,5 etatu, 
	z czego pracownicy zatrudnieni na 51,5 etatach wykonują 
	bezpośrednio zadania statutowe Domu, natomiast 1,0 etat to
	 pracownik obsługi. W 2005 roku planowany jest wzrost 
	zatrudnienia o 3,0 etaty pracowników wykonujących 
	bezpośrednio zadania statutowe Domu.
Urząd Miasta Płock
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	Razem :	55,50	202 818,00	1 912 182,00	2 115 000,00
Urząd Miasta Płock
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	Wykaz zadań budżetowych
	Wersja
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	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
	1	Udzielanie pomocy instytucjonalno - 	Zakres rzeczowy zadania polega na udzielaniu osobom 	01/MOPSP/P	3,86	0,00	54 209,72	54 209,72
	opiekuńczej osobom i rodzinom w 	ubiegającym się o umieszczenie w domu pomocy społecznej
	okresie, w którym potrzebują one wsparcia	 pomocy polegającej na kompletowaniu dokumentacji, 
	prowadzeniu uzgodnień dotyczących umieszczenia w 
	placówce oraz ustaleniu odpłatności za pobyt. W 2005 roku 
	przewiduje się rozpatrzenie 200 wniosków. Ponadto w ramach
	 powyższego zadania planuje się przeprowadzanie wywiadów 
	środowiskowych z osobami wymagającymi umieszczenia w 
	domach pomocy społecznej oraz z rodzicami lub opiekunami
	 prawnymi osób przebywających w placówce, w celu 
	ustalenia odpłatności za pobyt. Udzielana będzie pomoc 
	osobom starym, chorym, niepełnosprawnym, które będą 
	kierowane do domów pomocy społecznej odpowiedniego 
	typu. Planuje się wydanie około 90 decyzji związanych z 
	umieszczaniem podopiecznych w domach pomocy 
	społecznej. W zakresie umieszczania mieszkańców gminy w 
	domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów 
	realizacja zadania obejmuje comiesięczne rozliczanie kosztów
	 pobytu oraz przedstawianie zestawień w Wydziale Zdrowia i 
	Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka celem 
	uregulowania płatności. W celu rozliczenia opłat wnoszonych
	 do gminy z tytułu pobytu mieszkańców innych powiatów 
	realizacja zadania obejmuje przygotowywanie 
	comiesięcznych not obciążeniowych i ich przedstawianie 
	jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi 
	porozumieniami. Przewiduje się skierowanie i umieszczenie w
	 domach około 30 osób, w tym: 26 osób w domach 
	funkcjonujących na terenach innych powiatów oraz 4 osoby 
	w Domu Pomocy Społecznej w Płocku. Wydanie 
	pozostałych 60 decyzji dotyczyć będzie odpłatności za 
	pobyt dzieci i dorosłych w Domu Pomocy Społecznej 
	"Przyjaznych Serc" w Płocku.
Urząd Miasta Płock
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	2	Zapewnienie wsparcia społecznego 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań 	02/MOPSP/P	8,71	17 130,00	122 322,96	139 452,96
	osobom z zaburzeniami psychicznymi 	mających na celu poprawę funkcjonowania osób z 
	poprzez wszechstronne działania 	zaburzeniami psychicznymi w środowisku. Działalność 
	rehabilitacyjne realizowane w 	Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowana jest na
	Środowiskowym Domu Samopomocy	 udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji 
	życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z 
	zaburzeniami psychicznymi, jak  również na prowadzenie 
	zajęć wspierająco – rehabilitacyjnych, które przyczynią się 
	do usamodzielnienia. Dom jest placówką pobytu dziennego 
	przeznaczoną dla 30 osób chorych psychicznie. 
	Oczekiwanym rezultatem zadania jest stworzenie oparcia 
	społecznego poprzez świadczenie usług dostosowanych do 
	możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb i
	 zainteresowań.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu 
	materiałów do prowadzenia zajęć w pracowni plastyczno – 
	technicznej oraz w pracowni gospodarstwa domowego.
Urząd Miasta Płock
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	3	Wspieranie dzieci pozbawionych 	Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu 	03/MOPSP/P	12,53	2 491 507,00	175 970,92	2 667 477,92
	właściwej opieki rodzicielskiej	częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub 
	niedostosowanemu społecznie opieki i wychowania w formie 
	zastępczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce opiekuńczo
	 – wychowawczej. Zadanie realizowane będzie poprzez 
	umieszczanie około 200 dzieci w 170  rodzinach 
	zastępczych, usamodzielnienie 172 pełnoletnich 
	wychowanków, zapewnienie i utrzymanie 2 mieszkań 
	chronionych (około 5 osobom rocznie), pomoc na 
	zagospodarowanie w formie rzeczowej 15 osobom, 
	umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – 
	wychowawczych. W 2005 roku zakres rzeczowy zadania 
	obejmować będzie prowadzenie 1 mieszkania chronionego, 
	umożliwiającego jego niepełnosprawnym mieszkańcom 
	usamodzielnienie życiowe metodą treningu prowadzonego 
	przez terapeutę, a także 1 mieszkania chronionego dla 
	podopiecznych opuszczających placówki opiekuńczo - 
	wychowawcze. Ponadto planuje się wydanie 40 skierowań, 
	na podstawie których 50 dzieci zostanie umieszczonych w 
	placówkach opiekuńczo - wychowawczych (w tym 8 dzieci w
	 placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących
	 na terenach innych powiatów), a także zawarcie 5 
	porozumień z powiatami właściwymi ze względu na miejsce 
	zamieszkania dzieci, a faktycznie przebywających w 
	rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka. 
	Porozumienia te dotyczyć będą zwrotu kosztów 
	poniesionych na utrzymanie dzieci. Na postawie wywiadów 
	środowiskowych przeprowadzonych z rodzicami dzieci 
	przebywających w rodzinach zastępczych oraz placówkach 
	opiekuńczo - wychowawczych planuje się ustalić i naliczyć 
	odpłatność za pobyt dzieci w ww. placówkach od około 150 
	osób. Zadanie obejmuje ponadto współpracę z: Ośrodkiem 
	Adopcyjno – Opiekuńczym, Ośrodkiem Opiekuńczo – 
	Wychowawczym, Sądem, Policją, Prokuraturą, szkołami.
Urząd Miasta Płock
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	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	4	Pomoc osobom niepełnosprawnym w 	Zadanie powyższe obejmuje aktywację społeczną osób 	04/MOPSP/P	6,38	0,00	89 600,52	89 600,52
	rehabilitacji społecznej	niepełnosprawnych. Realizacja zadania polega na 
	finansowaniu kosztów działalności 6 Warsztatów Terapii 
	Zajęciowej; likwidacji barier architektonicznych, 
	urbanistycznych; udzielaniu dofinansowania do turystyki, 
	sportu, rekreacji i kultury oraz do uczestnictwa osoby 
	niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym; 
	dofinansowaniu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
	przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
	5	Wydawanie orzeczeń o 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzeczeń o 	05/MOPSP/P	5,41	102 933,00	75 977,87	178 910,87
	niepełnosprawności, stopniu 	niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz 
	niepełnosprawności, wskazaniach do ulg	wskazania do ulg i uprawnień pozwalających na korzystanie 
	 i uprawnień oraz legitymacji osoby 	ze świadczeń określonych Ustawą o zatrudnieniu i 
	niepełnosprawnej	rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Ustawą o pomocy 
	społecznej oraz Ustawą o świadczeniach rodzinnych. W roku
	 2005 planowane jest wydanie około 3.000 orzeczeń. 
	Ponadto w ramach zadania wydawane są legitymacje osoby
	 niepełnosprawnej (około 906 legitymacji) oraz opinie 
	ustalające uprawnienia do korzystania z karty parkingowej. 
	Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności obsługuje 
	mieszkańców miasta Płocka oraz mieszkańców powiatu 
	płockiego zgodnie z porozumieniem zawartym z zarządem 
	powiatu płockiego.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty wydawanych 
	orzeczeń a także koszty rozmów telefonicznych i przesyłek 
	pocztowych związanych z wykonywaniem czynności 
	związanych z wydawaniem przedmiotowych orzeczeń.
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	w roku budżetowym 2005
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	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
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	6	Uaktywnienie zawodowe osób 	Zadanie obejmuje aktywizację zawodową osób 	06/MOPSP/P	5,80	0,00	81 455,02	81 455,02
	niepełnosprawnych	niepełnosprawnych, polegającą na przyjmowaniu i 
	informowaniu osób niepełnosprawnych oraz pracodawców w 
	zakresie przysługujących im praw; przyjmowaniu i analizie 
	wniosków dotyczących pożyczek na rozpoczęcie działalności
	 gospodarczej; negocjowaniu warunków i zawieraniu umów o 
	pożyczkę; kontroli funkcjonowania działalności 
	gospodarczych; wydawaniu decyzji i opinii. Zakres zadania 
	obejmuje ponadto tworzenie stanowisk pracy dla osób 
	niepełnosprawnych, w ramach którego podejmowane są 
	działania polegające na przyjmowaniu i analizowaniu 
	wniosków, negocjowaniu warunków i zawieraniu umów, 
	dokonywaniu odbioru utworzonych miejsc pracy, kontroli 
	realizacji ww. umów, refundacji kosztów wynagrodzeń osób 
	niepełnosprawnych.
	Razem :	42,69	2 611 570,00	599 537,00	3 211 107,00
	Total:	341,89	6 653 168,83
	24 978 151,00	31 631 319,83
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