	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Centrum Kształcenia Ustawicznego w Płocku	2 179 520,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	1 800,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	209 005,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	316 869,00
	1	01/CK001	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 40.64     IX-XII 40.64	1 648 089,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 13.14     IX-XII 13.14
	Liczba uczniów I-VIII 1214     IX-XII 1236
	Liczba oddziałów I-VIII 46     IX-XII 47
	2	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	5 557,00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka"	523 492,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	717,50
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	45 608,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	204 364,00
	1	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 5.94     IX-XII 6.44	273 520,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1.78     IX-XII 1.78
	Liczba uczniów I-VIII 560     IX-XII 560
	Liczba oddziałów I-VIII 22     IX-XII 22
	2	04/HZPiT	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	0,00
	3	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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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Internat L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego	483 550,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	1 450,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	29 685,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	290 334,00
	1	01/ILOM	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 4.75     IX-XII 4.75	162 777,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.25     IX-XII 0.25
	Liczba uczniów I-VIII 54     IX-XII 54
	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	754,00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Internat  III Liceum Ogólnokształcącego im.M.Dąbrowskiej	354 746,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	920,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	197 166,00
	1	01/INLO3	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 4.00     IX-XII 4.00	157 580,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.27     IX-XII 0.27
	Liczba uczniów I-VIII 56     IX-XII 56
	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	0,00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
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	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Internat LO im. Wł. Jagiełły	816 883,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	3 162,55
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	56 305,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	461 749,00
	1	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 6.50     IX-XII 6.50	297 642,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2.00     IX-XII 2.00
	Liczba uczniów I-VIII 125     IX-XII 0
	Liczba oddziałów I-VIII 4     IX-XII 0
	2	04/INLOJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	1 187,00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	III Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej	3 918 071,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	3 960,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	153 366,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	715 461,00
	1	01/LO003	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 62.50     IX-XII 60.78	3 046 276,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 19.16     IX-XII 24.55
	Liczba uczniów I-VIII 920     IX-XII 950
	Liczba oddziałów I-VIII 30     IX-XII 31
	2	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	2 968,00
	Urząd Miasta Płock
	Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wydruk z dnia  2004-11-16	Strona 6 z  14
	Wersja 8.222 z dnia 2004-10-24

	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	 IV LIceum Ogólnokształcące	2 794 213,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	4 304,04
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	83 341,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	436 908,00
	1	01/LO004	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 43.22     IX-XII 44.11	2 268 208,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 23.16     IX-XII 22.61
	Liczba uczniów I-VIII 715     IX-XII 765
	Liczba oddziałów I-VIII 26     IX-XII 27
	2	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	5 756,00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego	3 798 430,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	7 653,32
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	149 447,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	624 127,00
	1	01/LOMał	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 63.02     IX-XII 63.36	3 022 255,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 16.79     IX-XII 16.79
	Liczba uczniów I-VIII 959     IX-XII 959
	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	2 601,00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły	3 564 783,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	5 520,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	142 935,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	692 973,00
	1	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 57.02     IX-XII 57.02	2 725 195,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 16.16     IX-XII 16.16
	Liczba uczniów I-VIII 871     IX-XII 871
	Liczba oddziałów I-VIII 29     IX-XII 29
	2	04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	3 680,00
	Urząd Miasta Płock
	Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wydruk z dnia  2004-11-16	Strona 9 z  14
	Wersja 8.222 z dnia 2004-10-24

	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego	1 166 697,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	729,13
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	86 283,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	369 240,00
	1	01/MDK	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 20.51     IX-XII 20.51	708 489,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1.51     IX-XII 1.51
	Liczba uczniów I-VIII 945     IX-XII 932
	Liczba oddziałów I-VIII 51     IX-XII 50
	2	04/MDK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	2 685,00
	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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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	755 221,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	421,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	60 998,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	99 042,00
	1	01/PP001	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 14.50     IX-XII 14.50	594 438,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.10     IX-XII 0.10
	Liczba uczniów 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	743,00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Poradnia  Psychologiczno - Pedagogiczna  Nr 2	1 230 916,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	628,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	60 166,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	146 882,00
	1	01/PP002	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 30.56     IX-XII 30.56	1 023 868,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
	Liczba uczniów 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
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	3 894 787,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	3 468,00
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	165 107,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	696 511,00
	1	01/SO001	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 60.33     IX-XII 60.33	3 007 907,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 15.69     IX-XII 15.69
	Liczba uczniów I-VIII 258     IX-XII 258
	Liczba oddziałów I-VIII 32     IX-XII 32
	2	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	5 262,00
	3	09/SO001	 Wyżywienie wychowanków SOSW
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	20 000,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
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	Wykaz jednostek oświatowych	Wersja
	Powiat	Minimum
	w roku budżetowym 2005
	Kwota ogółem
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2 614 833,00
	Powierzchnia placówki w m. kw.
	1 724,50
	Lp.	Numer zadania	Nazwa zadania	Nazwa zadania pośredniego	Kwota zadania pośredniego
	Parametry charakteryzujące zadanie	Utrzymanie administracji
	148 150,00
	Utrzymanie budynku wraz z obsługą
	505 423,00
	1	01/SO002	Nauczanie i wychowanie
	Liczba etatów I-VIII 37.47     IX-XII 37.10	1 888 533,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 11.50     IX-XII 10.38
	Liczba uczniów I-VIII 179     IX-XII 216
	Liczba oddziałów I-VIII 18     IX-XII 18
	2	04/SO002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	8 427,00
	3	09/SO002	Wyżywienie wychowanków SOSW
	Liczba etatów I-VIII 0.00     IX-XII 0.00	64 300,00
	Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0.00     IX-XII 0.00
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