	Wykaz zadań budżetowych
	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych 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
	KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
	1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i 	Realizacja zadania polega na koordynowaniu polityki 	01/KP/P	15,02	344 200,00	667 342,08	1 011 542,08
	przechowywanie materiałów 	gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek 
	Książnicy Płockiej (w Wypożyczalni Głównej, Bibliotece dla 
	dzieci oraz 13 filiach bibliotecznych) z uwzględnieniem 
	propozycji czytelników. Oczekiwanym rezultatem zadania 
	jest dążenie do osiągnięcia normatywu 18 vol./100 
	mieszkańców, tzn. zakupienia 23.580 vol. 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; systematycznej selekcji 
	przestarzałych, zniszczonych i zdezaktualizowanych 
	materiałów bibliotecznych; a także na konserwacji 
	introligatorskiej książek. W ramach zadania instytucja 
	przewiduje wprowadzenie w 2005 roku katalogów kartkowych 
	we wszystkich wypożyczalniach Książnicy oraz 
	komputerowej bazy zbiorów bibliotecznych  – w gmachu 
	głównym, Bibliotece dla dzieci, dziale zbiorów 
	audiowizualnych, filiach nr 1, 3, 4, 5, 7, 8 i rozpoczęcie 
	tworzenia bazy w filiach nr 9 i 12. Ponadto Książnica Płocka 
	udziela pomocy merytorycznej 35 bibliotekom gminnym i 
	ich filiom w powiecie płockim.     
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów 
	bibliotecznych i wydawnictw fachowych, koszty zakupu 
	materiałów do opracowywania zbiorów bibliotecznych oraz 
	kart bibliotecznych, koszty druku kart katalogowych, a 
	także koszty konserwacji (zszywania) zbiorów.
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	2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów 	02/KP/P	44,21	33 003,01	1 964 951,68	1 997 954,69
	i ich ochrona	bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego 
	poprzez wypożyczanie metodą tradycyjną lub elektroniczną 
	materiałów bibliotecznych do domu bądź na miejscu. 
	Ponadto w ramach realizacji zadania filie Książnicy Płockiej 
	prowadzą edukację kulturalną mieszkańców poprzez 
	organizację różnego rodzaju form pracy z czytelnikiem 
	indywidualnym, jak i zbiorowym (dziećmi z przedszkoli oraz z
	 uczniami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
	ponadgimnazjalnych), 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 realizowanymi w ramach zadania są także:
	 systematyczna selekcja zbiorów eliminująca dokumenty 
	zniszczone, przestarzałe i zbędne (dublety); konserwacja 
	introligatorska książek i czasopism (ok. 2.500 jednostek) 
	oraz odpowiednie zabezpieczenie zbiorów audiowizualnych i 
	dokumentów elektronicznych (szczególnej ochronie podlegać
	 będą dokumenty i bazy zawierające dane osobowe 
	użytkowników Książnicy). Ze zbiorów Książnicy korzysta 
	rocznie około 32% mieszkańców miasta.
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup druków i kart 
	bibliotecznych z kodem oraz kwitariuszy i znaczków 
	pocztowych, honoraria autorskie, koszty podróży i 
	noclegów, a także zakup wydawnictw specjalistycznych i 
	materiałów introligatorskich.
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	3	Działalność gospodarcza	Realizacja zadania polega na prowadzeniu księgarni 	03/KP/P	16,13	435 030,72	716 774,83	1 151 805,55
	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. Zakres rzeczowy 
	zadania obejmuje ponadto prowadzenie wypożyczalni kaset 
	video i płyt DVD dla klientów indywidualnych, 7 stałych 
	punktów wypożyczeń, a także świadczenie usług 
	introligatorskich oraz kserograficznych. Wypracowane 
	środki instytucja przeznacza na utrzymanie biblioteki oraz jej
	 działalność oświatowo – edukacyjną, wydawniczą i 
	promocyjną. 
	Na 2005 rok zaplanowano przychody w wysokości 
	1.000.000,00 zł., co stanowi 86,8% kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup książek i periodyków
	 do księgarni, zakup kaset video, płyt DVD, kserokopiarki, 
	papieru kserograficznego, tonerów, urządzeń i materiałów 
	introligatorskich oraz odnowienie urządzeń odtwarzających.
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	4	Działalność oświatowo - edukacyjna, 	Działalność oświatowo – edukacyjna skierowana do dzieci, 	04/KP/P	8,34	37 000,00	370 745,60	407 745,60
	wydawnicza i promocyjna	młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję 
	literatury poprzez udostępnianie literatury o najwyższych 
	walorach artystycznych i społecznych, co sprzyja 
	podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W 
	przypadku ludzi młodych działalność ta pełni rolę 
	wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii 
	społecznej. W 2005 roku instytucja planuje zrealizowanie w 
	ramach niniejszego zadania między innymi następującego 
	zakresu rzeczowego:
	- konkursy dla dzieci i młodzieży rozwijające indywidualne 
	uzdolnienia: “Mój przyjaciel” (o zasięgu  ogólnopolskim) w 
	cyklu “Młodzi twórcy literatury” oraz “Pięknie być 
	człowiekiem” (27 edycja konkursu o zasięgu 
	ponadlokalnym),
	- XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. 
	Broniewskiewgo “O liść dębu” dla dorosłych poetów 
	nieprofesjonalnych,
	- wystawy: “Mój Płock”, “Mikołaj Rej – twórca polskiego 
	języka literackiego”, “Miasta partnerskie – Płock Fort 
	Wayne” w piętnastą rocznicę podpisania porozumienia 
	“Pamięć musi trwać”, “Czesław Miłosz – życie i twórczość”,
	- spotkania w cyklu “Płocka Premiera Miesiąca”,
	- sesja międzynarodowa “Biblioteki w edukacji regionalnej – 
	dziś i w perspektywie”,
	- 2 pikniki literackie w dzielnicach: Ciechomice i Imielnica,
	- wydanie 2 numerów “Bibliotekarza Płockiego”, tomiku 
	wierszy nagrodzonych w konkursie “O liść dębu”, 3 
	katalogów wystaw: “Pamięć musi trwać”, “Miasta partnerskie
	 – Płock Fort Wayne”, “Czesław Miłosz – życie i twórczość 
	oraz  książki “Animacja czytelnicza” we współpracy z 
	Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego,
	- opracowanie i przygotowanie do druku “Bibliografii 
	Mazowsza Płockiego” publikowanej w “Notatkach Płockich,
	- sesja popularno – naukowa z okazji obchodów Dnia 
	Bibliotekarza.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują: koszty zakupu 
	nagród dla uczestników konkursów, materiałów do 
	przygotowania ekspozycji oraz materiałów edukacyjnych do 
	prowadzenia zajęć z dziećmi; honoraria członków jury 
	organizowanych konkursów oraz honoraria autorskie; koszty 
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	5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe 	Realizacja zadania obejmuje doskonalenie zawodowe oraz 	05/KP/P	3,34	39 000,00	148 298,24	187 298,24
	pracowników oraz współpraca między 	dokształcanie pracowników bibliotek w celu lepszego 
	bibliotekami	spełniania oczekiwań użytkowników, a także dla komunikacji 
	z użytkownikiem w językach obcych. Szkolenia bibliotekarzy
	 ukierunkowane są na przekazywanie informacji, pobudzanie 
	i wyzwalanie kreatywności pracowników. Program szkoleń na
	 2005 rok obejmuje szkolenia z udziałem wybitnych 
	przedstawicieli nauk z zakresu public relations, psychologii 
	pracy, komunikacji społecznej, komputeryzacji zbiorów i 
	opracowania pozaksiążkowych dokumentów, nowych źródeł 
	informacji i form pracy z czytelnikiem. Planuje się ponadto 
	zorganizowanie międzynarodowej sesji z udziałem miast 
	partnerskich pod nazwą “Biblioteki w edukacji regionalnej  - 
	dziś i w perspektywie”. W zakresie doskonalenia 
	pracowników Książnica współpracuje z Wydziałem 
	Pedagogicznym i Wydziałem Bibliologicznym Uniwersytetu 
	Warszawskiego, Narodowym Centrum Kultury, Centrum 
	Sztuki Współczesnej, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów 
	i Animatorów “KLANZA”, Poradnią Psychologiczno – 
	Pedagogiczną w Płocku. Formą zajęć szkoleniowych będą 
	warsztaty. Taka forma mobilizuje do większego wysiłku 
	intelektualnego bibliotekarzy, wyzwala kreatywność i 
	pozwala lepiej przyswoić nowe informacje.  
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: 
	koszty honorariów, podróży i zakupu materiałów wizualnych 
	związanych z organizacją szkoleń dla pracowników bibliotek; 
	zakup materiałów metodycznych i czasopism fachowych dla
	 bibliotekarzy, a także materiałów metodycznych dla 
	prelegentów; koszty organizacji seminarium 
	międzynarodowego dla miast partnerskich; opłaty za udział 
	w imprezach kulturalno – oświatowych.
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	6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	Realizacja zadania polega na przygotowywaniu dla 	06/KP/P	8,90	29 000,00	395 461,97	424 461,97
	czytelników aktualnej informacji o zawartości zbiorów i 
	zasobów informacyjnych biblioteki głównej, jej filii, a także 
	innych bibliotek; zapewnieniu obsługi informacyjnej 
	czytelników poprzez udzielanie informacji bezpośrednio, 
	telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na
	 podstawie baz katalogowych, bibliograficznych i 
	faktograficznych; kontynuacji tworzenia baz katalogowych, 
	takich jak: zbiorów zwartych Książnicy Płockiej i jej filii, 
	centralnego katalogu czasopism w bibliotekach płockich, 
	zbiorów czasopism Książnicy Płockiej, artykułów z 
	czasopism według zagadnień; gromadzeniu i udostępnianiu 
	informacji o regionie w bazie komputerowej, która jest 
	podstawą do opracowania i przygotowania do druku 
	“Bibliografii Mazowsza Płockiego” oraz komputerowej 
	“Bibliografii województwa mazowieckiego”. Powyższe 
	przedsięwzięcia wykonywane będą we współpracy z 
	bibliotekami innych sieci poprzez wymianę wydawnictw, 
	dokumentów życia społecznego, ekslibrisów i czasopism. 
	Ponadto w ramach zadania realizowane będą wypożyczenia 
	międzybiblioteczne na zamówienia czytelników z innych 
	bibliotek w kraju (około 200). Na potrzeby użytkowników 
	wypożyczane będą  również bazy komputerowe poprzez 
	Internet, przygotowywane wydruki i kopie na dyskietkach, a
	 także udostępniane programy Office i Lex. Instytucja 
	planuje prowadzenie w 2005 roku zajęć i ćwiczeń z 
	przysposobienia bibliotecznego (łącznie dla około 10.000 
	użytkowników). 
	Średnio rocznie Książnica realizuje następujący zakres 
	rzeczowy: konwersja ponad 5.000 opisów bibliograficznych 
	do bazy regionalnej, wprowadzenie 2.000 rekordów do bazy 
	zawartości czasopism i 500 do katalogu centralnego 
	czasopism, udzielenie 180.000 informacji oraz obsługa około
	 80.000 czytelników. 
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim 
	zakupu materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej, a 
	także wypożyczeń międzybibliotecznych, tworzenia bazy 
	katalogowej wydawnictw periodycznych i ciągłych oraz 
	korespondencji i przesyłek.
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	7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	Zakres rzeczowy zadania obejmuje koordynowanie działań 	07/KP/P	8,06	43 804,46	358 387,41	402 191,87
	zmierzających do wykorzystania technologii 
	informatycznych w działalności Książnicy Płockiej w celu 
	przyspieszenia i ułatwienia pracy. Na 2005 rok zaplanowano 
	budowę miejskiej sieci komputerowej łączącej 
	zautomatyzowane filie biblioteczne z gmachem głównym 
	Książnicy w oparciu o program sieciowy Novell NetWare i 
	nowy, mocniejszy serwer. Przewidziano również rozpoczęcie 
	komputeryzacji kolejnych filii; nr 9 i 12 oraz przygotowanie 
	wypożyczalni kaset video i filii bibliotecznej nr 5 do 
	zautomatyzowanych wypożyczeń zbiorów. Ponadto 
	niezbędna jest wymiana przestarzałego sprzętu 
	komputerowego, zwiększenie liczby stanowisk 
	komputerowych dla użytkowników, szkolenia dla 
	informatyków z obsługi programów, zakup kart 
	bibliotecznych w ilości około 15.000 wspólnych dla 
	czytelników wypożyczalni głównej, wypożyczalni kaset video
	 i DVD, wypożyczalni muzycznej oraz filii bibliotecznej nr 5. 
	
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów, taśm, 
	dyskietek, tuszy, tonerów oraz zestawów i programów 
	komputerowych oraz innych urządzeń na potrzeby 
	komputeryzowanych filii, działów i księgarni bibliotecznej; 
	koszty połączenia w jedną sieć informatorium gmachu 
	głównego i skomputeryzowanych filii; koszty utrzymania 
	internetu i strony internetowej; koszty aktualizacji 
	8	Inwestycje i remonty	W celu zrealizowania zakresu rzeczowego zadania w 2005 	08/KP/P	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	roku Książnica Płocka planuje wykonanie wymiany okien w 
	filii bibliotecznej nr 2 oraz poprawę estetyki i bezpieczeństwa
	 placówki obejmującej: wymianę instalacji elektrycznej z 
	aluminiowej na miedzianą w wypożyczalni i w piwnicach 
	budynku, malowanie pomieszczeń, modernizację łazienki 
	oraz wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej i położenie 
	gresu. Ponadto instytucja planuje przeprowadzenie prac 
	remontowych w filii bibliotecznej nr 6 obejmujących 
	malowanie ścian, modernizację oświetlenia oraz 
	zabezpieczenie okien.
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	Razem :	104,00	1 006 038,19	4 621 961,81	5 628 000,00
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	PŁOCKA GALERIA SZTUKI
	1	Organizowanie wystaw	Realizacja zadania polega na stworzeniu różnorodnej pod 	01/PGS/P	2,36	38 000,00	151 272,73	189 272,73
	względem artystycznym oferty wystawienniczej dla 
	mieszkańców miasta Płocka oraz oferty najciekawszych 
	zjawisk w życiu plastycznym. Zadanie obejmuje działania 
	organizacyjne (opracowanie programu, stworzenie koncepcji 
	plastycznej wystaw, ich transport, montaż i demontaż), jak 
	również promocję i dokumentację działań. W 2005 roku 
	Galeria zamierza zorganizować 13 wystaw, w ramach 
	których zaprezentuje prace wybitnych twórców polskich i 
	zagranicznych, których dzieła eksponowane są w najbardziej
	 prestiżowych salonach wystawowych. W swoim programie 
	instytucja przewiduje prezentację różnych dyscyplin sztuki 
	(malarstwo, fotografia, tkanina, ceramika, grafika cyfrowa).
	 Wśród autorów należy wymienić takie nazwiska, jak: Jan 
	Kanty Pawluśkiewicz, Krzysztof Kiwerski, Wojciech Sadley, 
	Wojciech Prażmowski. Ponadto Galeria planuje 
	zorganizowanie wystaw jubileuszowych dwóch twórców 
	płockich, to jest Zofii Zaremby z okazji 40 – lecia pracy 
	twórczej oraz Zbigniewa Krydy z okazji 60 – lecia pracy 
	twórczej.
	Przychody związane z organizowanymi wystawami 
	zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł., co stanowi 
	31,7% kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: druku 
	zaproszeń na wystawy i związanych z nimi opłat 
	pocztowych, rozplakatowywania afiszy, dokumentacji 
	wystaw (serwis zdjęciowy, video), utrzymania baneru 
	reklamowego i reklamy Galerii w wydawnictwie, a także 
	honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło.
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	2	Działalność edukacyjna	Działalność edukacyjna - będąca uzupełnieniem działalności 	02/PGS/P	2,36	14 000,00	151 272,73	165 272,73
	wystawienniczej - ułatwia widzom zrozumienie i akceptację 
	sztuki współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez 
	prowadzenie spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, 
	wykładów oraz projekcji filmów. Stałą formą działalności 
	edukacyjnej jest coroczna organizacja Warsztatów Obróbki 
	Cyfrowej Obrazu – przedsięwzięcia o charakterze 
	ogólnopolskim, mającego na celu łączenie i rozwijanie w 
	sztuce nowych kierunków od fotografii cyfrowej do 
	współczesnej plastyki opartej na najnowszych osiągnięciach 
	sztuki, a tym samym stworzenie ośrodka pobudzającego 
	twórczość w zakresie nowych mediów. Warsztaty “Obróbka 
	cyfrowa obrazu – nowe media” są jedynym w Polsce 
	spotkaniem artystów uprawiających różne dziedziny sztuki, 
	którzy wykorzystują w swojej pracy twórczej komputer. 
	Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede 
	wszystkim z prowadzeniem Warsztatów Obróbki Cyfrowej 
	Obrazu oraz prowadzeniem odczytów, prelekcji i spotkań 
	autorskich z odbiorcami sztuki.
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	3	Działalność wydawnicza	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, 	03/PGS/P	1,77	23 000,00	113 454,54	136 454,54
	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. W 2005 roku galeria zamierza 
	wydać 25 zaproszeń, 8 katalogów oraz 2 plakaty.
	Przychody ze sprzedaży katalogów zaplanowane zostały w 
	wysokości 4.000,00 zł., co stanowi 3,4% kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw 
	towarzyszących wystawom.
	
	
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 
	6,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 5,5 etatach 
	wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, 
	natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi.
	Razem :	6,50	75 000,00	416 000,00	491 000,00
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	PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
	1	Organizacja koncertów dla mieszkańców 	Realizacja zadnia polega na organizacji koncertów mających 	01/POS/P	29,75	266 500,00	1 306 705,00	1 573 205,00
	miasta	na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród 
	społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc znaczący wkład w 
	rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne 
	na wysokim poziomie merytorycznym. Działania 
	podejmowane w ramach zadania stanowią wzbogacenie 
	oferty kulturalnej dla społeczeństwa miasta, zapewniają 
	społeczeństwu bezpośredni kontakt z twórcami kultury, 
	stanowią element kulturotwórczy, a także promują miasto 
	Płock w regionie i na terenie całego kraju. Realizując zadanie
	 w 2005 roku Orkiestra planuje zorganizowanie 23 koncertów 
	symfonicznych otwartych, 10 koncertów symfonicznych 
	szkolnych oraz 2 koncertów kameralnych.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu 
	zaplanowane zostały w wysokości 105.000,00 zł., co stanowi
	 6,7% kosztów zadania.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej, w tym honoraria muzyków i 
	solistów, koszty zakwaterowania zaproszonych muzyków i 
	solistów, koszty honorariów zespołów doangażowanych, 
	koszty reklamy oraz obsługi technicznej realizowanych 
	przedsięwzięć, a także koszty związane z wypożyczaniem 
	nut.
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	2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku	Realizacja zadnia polega na popularyzowaniu kultury 	02/POS/P	1,00	15 300,00	43 922,86	59 222,86
	 przedszkolnym	muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli 
	funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Celem zadania 
	jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji 
	muzyką oraz zapoznanie z zagadnieniami muzyki dawnej i 
	współczesnej. Edukacja muzyczna dzieci stanowi ważny 
	element wychowawczy i dydaktyczny, który jest ściśle 
	związany z procesem dydaktycznym zawartym w 
	programach wychowania przedszkolnego. W 2005 roku 
	orkiestra planuje zrealizowanie w przedszkolach 240 audycji 
	umuzykalniających.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty obsługi 
	muzycznej realizowanego programu, tj. honoraria muzyków i 
	solistów, a także wydatki związane z zakwaterowaniem 
	zaproszonych muzyków i solistów oraz ze współudziałem 
	zespołów muzyczno – aktorskich.
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	3	Organizacja Letniego Festiwalu 	Zadanie polega na zorganizowaniu Letniego Festiwalu 	03/POS/P	4,25	81 900,00	186 672,14	268 572,14
	Muzycznego	Muzycznego, będącego imprezą cykliczną, odbywającą się 
	w miesiącach letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja 
	muzyki wśród szerokiej publiczności. Festiwal wychodzi na 
	przeciw potrzebom całego społeczeństwa Płocka, a także 
	turystów przebywających w tym okresie w mieście, 
	prezentując koncerty muzyki symfonicznej i kameralnej oraz
	 recitale solowe. Koncerty odbywają się w miejscach 
	dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, takich jak: sala
	 koncertowa, Bazylika Katedralna, Rynek Starego Miasta. W
	 2005 roku instytucja planuje zorganizowanie w ramach 
	Letniego Festiwalu Muzycznego 4 koncertów otwartych, 2 
	koncertów kameralnych oraz 1 recitalu solistycznego.  
	Planowane przychody w wysokości 3.000,00 zł., stanowią 
	1,1% ogółu kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty obsługi 
	muzycznej Festiwalu, tj. honoraria muzyków i solistów, a 
	także wydatki związane z reklamą przedsięwzięcia na terenie 
	miasta, współudziałem zespołów muzyczno – aktorskich, 
	zakwaterowaniem zaproszonych solistów i muzyków, a także
	 koszty obsługi technicznej imprezy, opłaty na ZAiKS.  
	
	
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 12.000,00 zł. m.in z tytułu darowizn.
	Razem :	35,00	363 700,00	1 537 300,00	1 901 000,00
	Total:	145,50	6 575 261,81
	1 444 738,19	8 020 000,00
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