	Wykaz zadań budżetowych
	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Gminy	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
	PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
	1	Prowadzenie stałych zespołów 	Realizacja zadania polega na edukacji i animacji 	01/POKiS/G	10,28	200 000,00	499 206,20	699 206,20
	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. Stałe formy 
	uczestnictwa w prowadzonych zajęciach artystyczno – 
	edukacyjnych to: zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria,
	 wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych 
	dziedzinach sztuki, a także plenery malarskie i 
	fotograficzne. Przedsięwzięciem planowanym do realizacji w 
	2005 roku jest zorganizowanie przez instytucję nowych form 
	zajęć artystycznych, to jest warsztatów tańca flamenco, 
	teatru tańca oraz warsztatów pantomimiczno – 
	szczudlarskich. Projekty artystyczne zadania obejmują 
	miedzy innymi: nagrania płyt, opracowywania 
	choreograficzne tańców narodów Unii Europejskiej oraz 
	realizację amatorskich filmów promujących miasto. Zakłada 
	się również udział zespołów artystycznych w warsztatach 
	(zgrupowaniach wyjazdowych letnich i zimowych), plenerach,
	 koncertach oraz przeglądach i konkursach na terenie 
	miasta, w regionie i na forum międzynarodowym. Planowane
	 są też działania będące wynikiem współpracy z innymi 
	ośrodkami i instytucjami kultury: Młodzieżowym Domem 
	Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, Teatrem 
	Dramatycznym w Płocku, płockimi chórami, 
	stowarzyszeniami, itp. Na potrzeby pracowni 
	specjalistycznych planuje się prenumeratę specjalistycznej 
	prasy i literatury. 
	Planowane przychody związane z realizacją zadania w 2005 
	roku w wysokości 23.000,00 zł. stanowią 3,3% ogółu 
	kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: umów o dzieło z 
	tytułu realizacji autorskich projektów (aranżacji, 
	scenariuszy); wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia 
	uczestników warsztatów; zakupu kostiumów i instrumentów 
	muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i 
	sekcji artystycznych; opłat związanych z wyjazdami grup na
	 koncerty, przeglądy i warsztaty odbywające się poza 
	placówką; a także wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla 
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	2	Organizowanie konkursów i przeglądów	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizowanie konkursów	02/POKiS/G	0,76	20 000,00	37 039,66	57 039,66
	 w 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 i tanecznych, a także wystawach 
	plastycznych i fotograficznych. Na 2005 rok zaplanowano 
	zorganizowanie łącznie 26 imprez o charakterze 
	konkursowym, w tym między innymi: Ogólnopolskiego 
	Konkursu Recytatorskiego adresowanego do osób 
	dorosłych i młodzieży szkół średnich, Konkursu 
	Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemieckiej adresowanego 
	do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich 
	popularyzującego kulturę Niemiec, Konkursu Wydawniczego
	 adresowanego do płocczan – twórców literatury, 
	Powiatowego Konkursu Plastycznego “Tradycje 
	Wielkanocne” adresowanego do dzieci i młodzieży szkół 
	podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, konkursu 
	plastycznego “Moje wyobrażenie o Darmstadt”, konkursu 
	plastycznego “Komiks dziecięcy”, III Ogólnopolskiego 
	Konkursu Zabawkarskiego, cyklicznego konkursu 
	adresowanego do dorosłych twórców niepełnosprawnych, 
	mieszkańców DPS oraz indywidualnych twórców pn. Akcja 
	dla niepełnosprawnych “Oto Ja”, Przeglądu Zespołów 
	Muzycznych.     
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup nagród dla 
	laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do 
	ekspozycji prezentacji prac pokonkursowych, a także koszty
	 honorariów członków komisji konkursowych, zakwaterowania
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	3	Organizowanie wystaw plastycznych, 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność 	03/POKiS/G	1,84	10 000,00	89 558,58	99 558,58
	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 organizuje 
	wystawy pokonkursowe i poplenerowe głównie w Domu 
	Darmstadt, a także poza placówką, tj. w holu Ratusza, w 
	klubach młodzieżowych, w holu i pracowniach Płockiego 
	Ośrodka Kultury i Sztuki. Łączna liczba w wysokości 40 
	planowanych do realizacji na 2005 rok działań o charakterze 
	wystawienniczym obejmuje między innymi: wystawę 
	fotograficzną prac pacjentów Oddziału Psychiatrii Szpitala 
	Wojewódzkiego w Płocku, wystawę fotograficzną i 
	plastyczną towarzyszącą Zimowym Interdyscyplinarnym 
	Warsztatom Artystycznym, wystawę z cyklu “Płockie 
	Kalendarze”, wystawę pokonkursową  prac plastycznych 
	konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży płockich szkół 
	podstawowych, gimnazjów i średnich pn. “Moje wyobrażenie 
	o Darmstadt – naszym mieście partnerskim”, wystawę 
	pokonkursową prac plastycznych laureatów konkursu 
	“Tradycje Wielkanocne”, wystawę pn. “Czarna Afryka” ze 
	zbiorów Muzeum lalek z Pilzna, wystawę prac plastycznych i
	 fotograficznych gości z Darmstadt pn. “Europa” 
	towarzyszącą Piknikowi Europejskiemu, wystawę prac 
	fotograficznych towarzyszącą 12 edycji Ogólnopolskich 
	Prezentacji Teatrów Poszukujących MORF, wystawę zbiorów
	 kolekcjonerskich towarzyszącą obchodom Dni Historii 
	Płocka, wystawę plakatu niemieckiego “Erfurt”, wystawę pn.
	 “Lalki Japonii” ze zbiorów Muzeum Lalek w Pilźnie, wystawę 
	pn. “Mur berliński” zorganizowaną we współpracy z Muzeum 
	Muru Berlińskiego w Berlinie, wystawę pokonkursową III 
	Ogólnopolskiego Konkursu Zabawkarskiego “Domowy 
	Teatrzyk Lalkowy”.
	Planowane przychody związane z realizacją zadania w 2005 
	roku w wysokości 2.000,00 zł. stanowią 2,0% ogółu kosztów 
	zadania.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup materiałów 
	do montażu ekspozycji, a także koszty eksploatacji, 
	transportu, zabezpieczenia eksponatów, składu i druki 
	katalogu wystaw, organizowanych wernisaży oraz 
	dokumentacji działalności wystawienniczej (fotografie, film 
	video).
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	4	Prowadzenie działalności instruktażowo -	Realizacja zadania ma na celu stworzenie jak najszerszych 	04/POKiS/G	3,89	10 000,00	189 068,12	199 068,12
	 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. Planowane na 2005 rok 
	szkolenia to: “Zarządzanie, marketing, finansowanie kultury” 
	z zakresu prawa w kulturze, sztuki negocjacji, 
	przygotowywania wniosków aplikacyjnych, form 
	autoprezentacji; “ Doskonalenie w zakresie działań 
	artystycznych” adresowane do animatorów kultury i 
	nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne związane ze 
	sztuką i literaturą; Warsztaty artystyczne “Improwizacje 
	MORF” adresowane do animatorów kultury, których 
	tematyka obejmuje doskonalenie warsztatu aktorskiego w 
	zakresie emisji głosu, dykcji, ruchu scenicznego, kreacji 
	teatralnej, itp. Ponadto instytucja planuje udzielanie 
	konsultacji dla animatorów kultury w zakresie 
	specjalistycznej wiedzy, a także szkolenia z zakresu bhp, 
	p.poż. oraz zamówień publicznych.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują prenumeratę 
	prasy specjalistycznej, honoraria wykładowców 
	prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz zakup materiałów do 
	realizacji zajęć warsztatowych.
	5	Prowadzenie działalności wydawniczej	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, 	05/POKiS/G	0,94	15 000,00	45 884,95	60 884,95
	w ramach której w 2005 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
	 planuje wydanie między innymi: publikacji promujących 
	działania instytucji; katalogu prac XI Konkursu Sztuki 
	Naiwnej “Oto ja”; antologii wierszy o tematyce płockiej oraz 
	kolejnych tomików wierszy uznanych płockich poetów, tj. 
	Wandy Gołębiowskiej i Lecha Franczaka.  
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty związane ze 
	składem, drukiem oraz promocją wydawnictw, a także 
	honoraria za recenzje literackie i przedmowy do tomików 
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	6	Prowadzenie współpracy 	Realizacja zadania w zakresie współpracy międzynarodowej 	06/POKiS/G	4,75	30 000,00	230 530,43	260 530,43
	międzynarodowej w zakresie 	ma na celu promocję płockich zespołów artystycznych i 
	twórców indywidualnych, środowisk artystycznych 
	profesjonalnych i amatorskich. Planowany na 2005 rok 
	zakres zadania obejmuje: koncerty zespołów amatorskiego 
	ruchu artystycznego w miastach partnerskich Płocka 
	(Darmstadt, Loznica, Auxerre, Forli, Możejki); wyjazdy kadry
	 merytorycznej instytucji do miast partnerskich w celu 
	omówienia projektów o współpracy międzynarodowej; udział 
	zespołów i indywidualnych twórców z miast partnerskich w 
	projektach kulturalnych zaplanowanych przez instytucję do 
	realizacji w 2005 roku; wykłady, prelekcje i odczyty 
	promujące kulturę miast siostrzanych z udziałem 
	wykładowców tych miast; kursy języków obcych 
	prowadzone w grupach dla osób początkujących oraz dla 
	zaawansowanych. 
	Przychody z opłat za udział w kursach językowych 
	odbywających się w Domu Darmstadt zaplanowane zostały 
	na 2005 rok w wysokości 10.000,00 zł., co stanowi 3,8% 
	kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie obejmują wydatki związane głównie z 
	wyjazdami zagranicznymi kadry merytorycznej instytucji 
	oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego POKiS, a 
	także honoraria lektorów oraz wydatki związane z 
	zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników projektów 
	edukacyjno – artystycznych.
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	7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o 	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz 	07/POKiS/G	10,37	606 300,00	503 628,83	1 109 928,83
	charakterze kameralnym i masowym, w 	upowszechnianie kultury i promocja miasta. Zaplanowany do
	tym imprezy plenerowe	 realizacji zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i 
	współorganizację imprez masowych, m. in. takich jak: 
	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, I Międzynarodowy 
	Bożonarodzeniowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Festiwal 
	Muzyki Jednogłosowej, IV Akcja Festiwalu “Podwórko”, 
	Majówka na Starym Mieście, Europejski Festiwal Muzyki 
	Chóralnej, Piknik Europejski, Ogólnopolskie Prezentacje 
	Teatrów Poszukujących “MORF”, Dzień Chemika – Dni 
	Historii Płocka, Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
	Chrześcijańskiej, Festiwal Kultury Narodów Słowiańskich i 
	Polonijnych “Wianki 2005”, II Międzynarodowy Festiwal 
	Kataryniarzy, Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych 
	“Człowiek – Teatr – Ulica”, Festiwal Muzyki Elektronicznej 
	“Astigmatic”, Festiwal Filmowy, Festiwal Rockowy “Pok – 
	Rock”, “Pożegnanie lata”, Dzień Papieski, Piknik Rodzinny, 
	Sylwester pod Ratuszem oraz realizację kameralnych 
	koncertów muzyki klasycznej, wieczorów teatralnych, 
	jazzowych, kabaretowych w siedzibach POKiS oraz w Domu 
	Darmstadt.
	Zaplanowane na 2005 rok przychody własne instytucji, 
	obejmujące wpływy z promocji, reklamy i darowizn od 
	sponsorów na łączną kwotę 90.000,00 zł., stanowią 8,1% 
	kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują wydatki związane przede 
	wszystkim z honorariami artystów, a także z wynajmem sal,
	 organizacją scen na imprezy plenerowe, zadaszaniem scen,
	 organizacją kramów wystawienniczych, zabezpieczaniem 
	sprzętu elektroakustycznego na imprezy, sprzątaniem 
	terenu po imprezach plenerowych, zapewnieniem 
	bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, 
	wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników imprez, 
	obsługą techniczną imprez, zakupem materiałów 
	scenograficznych i dekoracyjnych, składem komputerowym
	 i drukiem plakatów.
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	8	Promocja statutowych zadań Płockiego 	Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego 	08/POKiS/G	1,88	60 000,00	91 217,08	151 217,08
	Ośrodka Kultury i Sztuki	Ośrodka Kultury i Sztuki, pozyskiwanie odbiorców 
	oddziaływań kulturalnych, analiza potrzeb kulturalnych 
	środowiska i mieszkańców Płocka, a także udostępnianie 
	kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację 
	cyklicznych imprez o charakterze kameralnym typu: 
	koncerty, recitale, spektakle teatralne, odczyty, wykłady, 
	spotkania jazzowe i kabaretowe odbywające się w siedzibie 
	instytucji oraz w Domu Darmstadt. Plan ww. imprez na 2005
	 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia realizowane w 
	cyklach: Płockie Spotkania Jazzowe – Kawiarnia Jazzowa, 
	koncerty uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej, wykłady 
	nt. kultury, historii i literatury Niemiec, Płockie Spotkania z 
	Gwiazdami (recitale, koncerty), Scena Muzyki 
	Eksperymentalnej, Salon Poezji (promocje poetyckie i poezji
	 śpiewanej), Scena teatralna i kabaretowa (w tym 
	prezentacje teatrów off), “Wisła i Jej goście”, koncert 
	jubileuszowy z okazji X – lecia Zespołu Pieśni i Tańca 
	“Wisła”, koncert jubileuszowy z okazji XX – lecia Zespołu 
	“Wesołe Nutki”. W 2005 roku instytucja planuje 
	skoncentrować swoje działania na upowszechnianiu kultury 
	oraz na edukacji społeczno – kulturalnej i promocji 
	amatorskiego ruchu artystycznego w różnych dziedzinach. 
	W planach jest cykl kwartalnych prezentacji dorobku 
	artystycznego zespołów POKiS w ramach projektu “Intro – 
	Scena” oraz kontynuacja projektu “Drzwi otwarte POKiS”.     
	    
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	imprezy kameralne zaplanowane zostały w wysokości 
	8.000,00 zł., co stanowi 5,3% ogółu kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honoraria 
	artystyczne; opłaty na ZaiKS; a także koszty hoteli i 
	podróży zaproszonych artystów, wynajmu sal na organizację
	 imprez, reklamy oraz składu i druku plakatów, zaproszeń, 
	biletów i informatorów.
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	9	Obsługa Centrum Informacji Turystycznej	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Centrum 	09/POKiS/G	2,28	10 000,00	110 566,15	120 566,15
	Informacji Turystycznej, którego celem jest promocja 
	turystyczna i kulturalna miasta poprzez opracowywanie i 
	druk folderów okolicznościowych, a także udzielanie 
	turystom informacji w formie bezpośredniej i telefonicznej o 
	Płocku i okolicach miasta. Centrum dokonuje ponadto 
	aktualizację cen usług hotelowych w Płocku i okolicach, tj, 
	obowiązujących w hotelach, pensjonatach, ośrodkach 
	wypoczynkowych i gospodarstwach agroturystycznych, a 
	także aktualizacji Serwisu Informacji Turystycznej. 
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży informatorów 
	zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł., co stanowi 
	1,7% ogółu kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów 
	biurowych, wyposażenia oraz prenumeratę i zakup 
	wydawnictw.
	
	
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w łącznej 
	wysokosći 85.000,00 zł., z czego 45.000,00 zł. za 
	plakatowanie słupów ogłoszeniowych, 25.000,00 zł. za usługi
	 hotelowe świadczone przez Dom Darmsadt oraz za wynajem
	 pomieszczeń w siedzibie instytucji, 15.000,00 zł. w postaci 
	odsetek bankowych oraz zwrotów za rozmowy prywatne z 
	telefonów służbowych i z tytułu rozliczenia poboru energii 
	cieplnej.
	Razem :	37,00	961 300,00	1 796 700,00	2 758 000,00
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	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH "MUNISERWIS"
	1	Utrzymanie czystości i konserwacja 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na 	01/ZUM/G	29,05	329 972,00	1 320 045,95	1 650 017,95
	terenie miasta Płocka w obrębie III Rejonu (zamiatanie, 
	zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, odśnieżanie, 
	posypywanie piaskiem ciągów pieszych, parkingów, 
	placów); mechaniczne zamiatanie ulic; wykonywanie 
	nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew; konserwację zieleni 
	(koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); utrzymanie 
	porządku w miejscach pamięci narodowej  oraz na 
	Cmentarzu Garnizonowym (odnawianie mogił, naprawy 
	alejek i ogrodzeń); opróżnianie koszy ulicznych 
	rozstawionych na terenie miasta oraz naprawę 
	uszkodzonych; kompleksową obsługę dwóch szaletów 
	miejskich.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, 
	narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, koszty usług 
	wywozu śmieci, koszenia trawy, pielenia, zamiatania, 
	naprawy urządzeń i inne.
	2	Zimowe utrzymanie ulic	Zadanie polega na zwalczaniu śliskości 135 km jezdni ulic na	02/ZUM/G	14,56	738 591,42	661 408,61	1 400 000,03
	 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 i inne.
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	3	Utrzymanie czystości na terenie Parku 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czystości na 	03/ZUM/G	2,54	164 577,00	115 469,38	280 046,38
	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, cięcia 
	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 
	samochodów.
	4	Różne zadania zlecone przez Urząd 	Zadanie obejmuje wykonanie prac zleconych przez Urząd 	04/ZUM/G	11,28	993 900,58	512 684,05	1 506 584,63
	Miasta Płocka	Miasta Płocka. W 2005 roku planowane jest zrealizowanie 
	następującego zakresu rzeczowego: 
	- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników
	 będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg;
	- wykonanie i naprawy chodników, parkingów, placów z płyt 
	drogowych, polbruku i płytek chodnikowych;
	- konserwację rowów odwadniających, kanalizacji deszczowej
	 i piaskowników;
	- wykonanie prac konserwacyjnych na Skarpie Wiślanej: 
	naprawa ogrodzeń, alejek, wodocieków, likwidacja osuwisk, 
	umacnianie faszyną, odwodnienie i wodociąg;
	- frezowanie ulic, transport materiałów budowlanych, 
	wykonywanie robót ziemnych, odwodnienia opaskowe.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu niezbędnych
	 materiałów oraz koszt wynajmu sprzętu.
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	5	Zarząd Cmentarzem Komunalnym	Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem 	05/ZUM/G	4,07	403 600,00	184 751,01	588 351,01
	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; utrzymywanie domu przedpogrzebowego; 
	utrzymywanie istniejącej infrastruktury; remont kaplicy.
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu 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 etatów, z czego pracownicy 
	zatrudnieni na 60,5 etatów wykonują bezpośrednio zadania 
	statutowe zakładu, natomiast 1 etat to pracownik obsługi.
	Razem :	61,50	2 630 641,00	2 794 359,00	5 425 000,00
	Total:	98,50	4 591 059,00
	3 591 941,00	8 183 000,00
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