
 DOCHODY – część opisowa

B U D Ż E T    G M I N Y                                                                                                                   353.560.025,81 zł  

A.  DOCHODY WŁASNE 278.855.556,43 zł
     
I.  Podatki i opłaty lokalne 133.174.877,41 zł 

 1. Podatek od nieruchomości 124.284.677,97 zł
plan 123.500.000,00 zł, tj. 100,64% w stosunku do planu

Podatek  od  nieruchomości  zajmuje  czołowe  miejsce  w  lokalnym systemie  podatkowym i  ma  największe  znaczenie  fiskalne 

dla budżetu gminy Płock. Zasady uiszczania i poboru podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ww. ustawą, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne 

oraz  jednostki  organizacyjne,  w  tym  spółki  nie  posiadające  osobowości  prawnej,  będące  właścicielami  lub  samoistnymi 

posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów. 

Wpływy z ww. podatku w 2005 roku osiągnęły poziom 44,57% dochodów własnych gminy, a ich udział w dochodach gminy 

ogółem  wyniósł  35,15%.  W  2005  roku  opodatkowano  468  podmiotów  gospodarczych  na  kwotę  118.130.681,20  zł 

oraz wystawiono 15.578 decyzji w sprawie wymiaru podatku dla osób fizycznych na sumę 7.010.490,70 zł.  W celu poprawy 

ściągalności  tego podatku, w roku 2005 wysłano do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych 
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5.367  upomnień  oraz  wystawiono  2.579  tytułów  wykonawczych.  Ponadto  zgłoszono  trzy  wierzytelności  do  Wydziału 

Gospodarczego Sądu Rejonowego na kwotę 230.206,90 zł wobec przedsiębiorców, dla których ogłoszona została upadłość.

W  2005  roku  wyegzekwowane  zostały  zaległości  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości  na  ogólną  kwotę  236.270,32  zł, 

zaklasyfikowane jako trudne do ściągnięcia, od następujących podmiotów gospodarczych: PKP Oddział Nieruchomości Zakład 

w Łodzi  -  57.957,32  zł,  EKO-HURT Recykling  Zakład  Utylizacji  Odpadów Sp.  z  o.o.  -  178.313,00  zł,  ponadto  w ramach 

dodatkowego przypisu Koncern Energetyczny Energa S.A. Oddział Zakład Energetyczny w Płocku dokonał wpłaty w wysokości 

755.043,87 zł.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 124.284.677,97 zł, tj. 100,64% planu, w tym od osób 

prawnych 117.357.012,42 zł i od osób fizycznych 6.927.665,55 zł. 

Największe dochody z ww. podatku, które w znacznym stopniu zasiliły ubiegłoroczny budżet miasta, gmina otrzymała od takich 

podmiotów jak: PKN Orlen S.A., Koncern Energetyczny Energa S.A. Oddział Zakład Energetyczny Płock, CNH Polska Spółka 

z  o.o.,  Wodociągi  Płockie  Spółka  z  o.o.,  Basell  Orlen  Polyolefins  Spółka  z  o.o.,  Płocka Spółdzielnia  Mieszkaniowa,  Płocka 

Energetyka Cieplna Spółka z o.o., Orlen Asfalt Spółka z o.o., PERN „Przyjaźń” S.A., Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

2. Podatek od środków transportowych         2.834.228,37 zł
plan 3.000.000,00 zł, tj. 94,47% w stosunku do planu

Podatek od środków transportowych, regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ciąży 

na  osobach  fizycznych  i  osobach  prawnych,  będących  właścicielami  środków  transportowych.  Obejmuje  swym  zakresem 

samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie 

całkowitej od 7 ton oraz autobusy.
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Uzyskane  z  tego  tytułu  wpływy  w  2005  roku  osiągnęły  kwotę  2.834.228,37  zł,  tj.  94,47% planu,  co  stanowi  w strukturze 

dochodów własnych gminy udział  w wysokości  1,02%. W 2005 roku w ramach działań zmierzających do wyegzekwowania 

zaległych należności,  wystawiono 375 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia zaległości  w podatku od 

środków transportowych, 411 decyzji określających zaległość oraz 43 tytuły wykonawcze dla podmiotów uchylających się od 

płacenia podatku. W ogólnej sumie wpływów z ww. podatku kwota 206.347,37 zł, stanowi ściągnięte zaległości z lat ubiegłych.

3. Podatek rolny i leśny 174.645,41 zł
plan 170.500,00 zł, tj. 102,43% w stosunku do planu

Podatki rolny i leśny stanowią źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zasady ich poboru regulują ustawa 

z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. 

Jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2005 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 

2004 roku tj. 37,67 zł za 1q (ogłoszoną przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Nr 43 poz. 765 z dnia 21 października 2004 roku) 

oraz ilość hektarów przeliczeniowych użytków rolnych.

Wpływy z podatku rolnego w 2005 roku osiągnęły wysokość 169.265,59 zł, tj. 102,59% planu.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów 

i budynków. Wymiar podatku na 2005 rok ustalony został na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna tj. 120,40 zł/m3, uzyskanej 

przez  nadleśnictwa  za  okres  pierwszych  trzech  kwartałów  2004  roku  (zgodnie  z  komunikatem  Prezesa  GUS  ogłoszonym 

w Monitorze Polskim Nr 44 poz. 781 z dnia 29 października 2004 roku) oraz powierzchni lasów podlegających opodatkowaniu.

Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatku leśnego w 2005 roku wyniosły 5.379,82 zł, tj. 97,81% planu.
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W 2005 roku wystawiono 840 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych - właścicieli gospodarstw rolnych i lasów oraz przyjęto 

27 deklaracji od osób prawnych (22 na podatek rolny i 5 na podatek leśny). Na przestrzeni roku w zakresie omawianych podatków 

wystawiono łącznie 328 upomnień oraz 93 tytuły wykonawcze.

4. Podatek od posiadania psów 36.031,00 zł
plan 120.000,00 zł, tj. 30,03% w stosunku do planu 

Podatek od posiadania psów ma charakter obligatoryjny i  normuje go ustawa o podatkach i  opłatach lokalnych.  Ze względu 

na niewielki udział w dochodach własnych stanowiący 0,01% ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy Płock. W 2005 roku 

obowiązywała stawka podatku w kwocie 30,00 zł od jednego psa, przyjęta Uchwałą Nr 617/XXXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 

7 grudnia 2004 roku. Realizacja dochodów z ww. podatku w 2005 roku osiągnęła poziom 30,03% planu, tj. kwotę 36.031,00 zł.

5. Opłata targowa 1.159.470,48 zł
plan 1.210.000,00 zł, tj. 95,82% w stosunku do planu

Opłata targowa, stanowiąca jedną z ważniejszych pozycji wśród dochodów lokalnych uzyskiwanych przez gminę Płock, uznawana 

jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Podmiotami zobowiązanymi do wniesienia 

opłaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Regulowana jest ustawą 

o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  i  ma  charakter  obligatoryjny.  Na  terenie  miasta  Płocka  zasady  poboru,  terminy  płatności 

i wysokości stawek ww. opłaty ustalone zostały Uchwałą Nr 514/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 roku. 

Wpływy z powyższego źródła za rok ubiegły zostały zrealizowane w kwocie 1.159.470,48 zł, co stanowi 95,82% w stosunku 
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do planu rocznego. Na osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej składają się wpływy pobierane przez spółkę „Rynex” Sp. z o.o. 

oraz spółkę „Targpol” S.A. 

6. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.861.902,38 zł
plan 1.750.000,00 zł, tj. 106,39% w stosunku do planu

Zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu  wydawane  są  dla  przedsiębiorców  prowadzących  placówki  gastronomiczne  i  handlowe. 

Obowiązek  wnoszenia  opłat  oraz  ich  wysokość  regulują  przepisy  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. W 2005 roku Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej wydał 420 zezwoleń. Realizacja wpływów z tego 

tytułu stanowi kwotę 1.861.902,38 zł, tj. 106,39% zakładanego planu rocznego.

7. Opłata administracyjna 5.319,50 zł
plan 3.500,00 zł, tj. 151,99 % w stosunku do planu

Za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, Rada Miasta Płocka 

wprowadziła  opłatę  administracyjną  Uchwałą  Nr  334/XVIII/03  z  dnia  9  grudnia  2003  roku  w  sprawie  ustalenia  opłaty 

administracyjnej,  zwolnień  oraz  sposobów  jej  poboru.  Powyższa  opłata  pobierana  jest  za  wydawane  wypisy  i  wyrysy 

z  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 

przestrzennym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 2005 roku z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęło 5.319,50 zł, 

tj. 151,99% w stosunku do zaplanowanej kwoty.
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8. Opłata skarbowa 2.818.602,30 zł
     plan 2.500.000,00 zł, tj. 112,74% w stosunku do planu

Opłata skarbowa regulowana jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej. Obowiązek uiszczania opłaty skarbowej 

ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i  jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,  jeżeli 

wystawiają dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych 

lub  wydaje  zaświadczenia  lub  zezwolenia.  Gmina  Płock  z  tytułu  ww.  opłaty  osiągnęła  w  2005  roku  dochody  w wysokości 

2.818.602,30 zł, stanowiące 112,74% planowanych wpływów.

II. Dochody z majątku Gminy 10.268.553,37 zł

Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  określa  zasady  gospodarowania  nieruchomościami 

stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego. 

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 7.291.515,40 zł
plan 10.000.000,00 zł, tj. 72,92% w stosunku do planu
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W zakresie sprzedaży mienia komunalnego Wydział Gospodarki Mieszkaniowej prowadził sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz 

ich  dotychczasowych najemców,  w oparciu  o  Uchwałę  Nr  571/XXX/04 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  28  września  2004 roku 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy. Wysokość dochodów z tego tytułu pochodzi 

ze  sprzedaży  zbiorowej  i  indywidualnej  113  mieszkań  wraz  z  prawem  współwłasności  udziału  w  gruncie  i  stanowi  kwotę 

917.918,83 zł.

Natomiast wpływy w wysokości 6.373.596,57 zł, uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych, w tym między innymi:

- 3 działek niezabudowanych przy ul. Topolowej, Al. Kobylińskiego na łączną kwotę 3.310.000,00 zł, przeznaczonych pod usługi publiczne 

lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

- nieruchomości  przy  ul.  Powstańców  Styczniowych,  przeznaczonej  pod  budownictwo  mieszkaniowe  wielorodzinne  na  kwotę 

1.570.000,00 zł,

- nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną przy ul. Targowej na kwotę 710.000,00 zł,

- działki budowlanej przy ul. Obrońców Helu i nieruchomości zabudowanych garażami przy ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Miodowej.

Ponadto  uzyskano  wpływy  z  tytułu  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  m.in.  30  działek  budowlanych  przy  ul.  Srebrnej, 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 7 działek gminnych jako tzw. „dodzielenia” w celu poprawy 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udział w działce przy ul. Tumskiej 3 w kwocie 589.420,00 zł.

Pozostałą kwotę  wpływów stanowią dochody z tytułu 164 transakcji  notarialnych dotyczących sprzedaży prawa użytkowania 

wieczystego  na  własność,  w  tym między  innymi  na  rzecz  Płockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Lokatorsko  -  Własnościowej 

i z dopłat na rzecz gminy przy zamianach nieruchomości gminnych z osobami fizycznymi przy ul. Granicznej oraz wpłat ratalnych 

z tytułu zbycia nieruchomości w latach poprzednich.
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2. Dochody z użytkowania wieczystego                                                                                                                   1.584.194,73 zł
plan 1.861.222,00 zł, tj. 85,12% w stosunku do planu

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami pochodzą z opłat od osób prawnych i osób 

fizycznych użytkujących grunty stanowiące zasoby Gminy Płock.

W 2005 roku wpływy z powyższego źródła stanowiły kwotę 1.584.194,73 zł, tj. 85,12% planu, z czego:

- kwota 1.500.456,73 zł dotyczy wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy,

- kwota 83.738,00 zł stanowi dochód z tytułu zarządu gruntami komunalnymi.

3. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

w  prawo  własności    

                                                                                                                                                                                                                                                   176.613,15 zł
plan 105.000,00 zł, tj. 168,20% w stosunku do planu

Dochody gminy w powyższym zakresie dotyczą rat rocznych wnoszonych przez osoby fizyczne, które korzystając z ustawy z dnia 

4 września 1997 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, 

dokonały przekształcenia i wniosły o rozłożenie związanych z tym opłat na raty. W 2005 roku do budżetu gminy z tego tytułu 

wpłynęła  kwota  w  wysokości  176.613,15  zł  stanowiąca  pozostałe  należności  od  wniosków złożonych  do  końca  2002  roku, 

tj. do chwili kiedy przestała obowiązywać ww. ustawa.

4. Dochody z opłat za dzierżawę   1.216.230,09 zł
plan 1.200.000,00 zł, tj. 101,35% w stosunku do planu
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Dochody z tego tytułu pochodzą z dzierżawy gruntów i najmu lokali. W 2005 roku wydzierżawiono i użyczono mienie komunalne 

o łącznej powierzchni 1.473.684 m2, na podstawie 110 zawartych umów, w tym 2 umów dotyczących najmu hali magazynowej 

przy  ul.  Otolińskiej  25  i  baru  „Pod  Arkadami”  oraz  umowy  dzierżawy  targowiska  miejskiego  przy  ul.  Królewieckiej  19. 

Wydzierżawione grunty przeznaczone były: pod uprawy rolne - 23,0%, usługi dla ludności - 5,7%, parkingi - 2,1%, handel - 1,3%, 

imprezy i widowiska - 67,6% oraz na cele składowe i zaplecza - 0,3%. Wpływy z powyższego źródła w 2005 roku osiągnęły kwotę 

1.216.230,09 zł, tj. 101,35% planu.

III. Podatki i opłaty pobierane przez Urząd Skarbowy   5.639.798,66 zł

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych 4.399.375,92 zł
plan 3.200.000,00 zł, tj. 137,48% w stosunku do planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych wprowadzony został ustawą z dnia 9 września 2000 roku i od tego momentu wyodrębnił 

się w polskim systemie finansowym z regulacji dotyczących opłaty skarbowej, jako samodzielna konstrukcja prawna. Pobierany 

jest i przekazywany gminom przez właściwe Urzędy Skarbowe, ponieważ w całości stanowi dochód budżetów gmin. Przedmiotem 

tego podatku są przede wszystkim umowy: umowa sprzedaży, zamiany, pożyczki,  darowizny, dożywocia,  umowy majątkowe, 

ustanowienie  hipoteki,  umowy  spółki  i  inne.  Obowiązek  zapłaty  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  ciąży  solidarnie 

na stronach czynności. Głównym źródłem dochodów gminy Płock w tym zakresie, są wpływy z transakcji kupna-sprzedaży lokali 

mieszkalnych i nieruchomości. W 2005 roku wpływy z tego tytułu stanowiły kwotę 4.399.375,92 zł, tj. 137,48% planu i były 

o 933.256,39 zł wyższe od osiągniętych w 2004 roku.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej  603.491,95 zł
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plan 550.000,00 zł, tj. 109,73% w stosunku do planu

Karta  podatkowa jest  uproszczoną  formą opłacania  podatku dochodowego od osób fizycznych,  której  konstrukcję  finansowo 

-  prawną określa ustawa z  dnia  20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych  przez  osoby  fizyczne.  Ten  sposób  uiszczania  podatku  przeznaczony  jest  dla  podmiotów spełniających  ustawowe 

warunki  uprawniające  do skorzystania  z  tej  formy opodatkowania  m.in.  prowadzących działalność  usługową lub  wytwórczo-

usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z tytułu karty podatkowej 

uzyskane w 2005 roku stanowią kwotę 603.491,95 zł, tj. 109,73% planu rocznego. Odnotowany wzrost dochodów w stosunku 

do roku ubiegłego spowodowany został m.in. zwiększeniem stawek podatkowych oraz wzrostem liczby osób płacących podatek 

w tej formie z 433 w 2004 roku do 527 na koniec czwartego kwartału 2005 roku.

3. Podatek od spadków i darowizn  636.930,79 zł
plan 600.000,00 zł, tj. 106,16% w stosunku do planu

Podatek od spadków i darowizn, regulowany przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, ciąży na nabywcy własności rzeczy 

i praw majątkowych, a w przypadku darowizny - solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Pobierany jest przez Urząd Skarbowy 

i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek budżetu gminy. W zakresie omawianego podatku nie jest możliwe dokładne 

zaplanowanie kwoty spodziewanych wpływów - dotyczy to głównie podatku od spadków, gdzie na jego wymiar ma wpływ szereg 

czynników, a szczególnie składniki i wartość masy spadkowej oraz rodzaj zastosowanych ulg. W 2005 roku zostało rozpatrzonych 

1.600 spraw dotyczących tego podatku i uzyskano wpływy w kwocie 636.930,79 zł, stanowiące 106,16% planu. 
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IV. Udziały w podatkach budżetu państwa 112.555.747,21 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 36.238.108,21 zł
plan 26.200.000,00 zł, tj. 138,31% w stosunku do planu

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów 

własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę 

na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio 

z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. W 2005 roku Urzędy 

Skarbowe przekazały na rachunek gminy kwotę 36.238.108,21 zł, co stanowi 138,31% planu.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 76.317.639,00 zł
plan 73.597.833,00 zł, tj. 103,70% w stosunku do planu

Przepisami  ustawy  o  dochodach  jednostek  samorządu  terytorialnego,  procentowy  udział  gmin  we  wpływach  z  podatku 

dochodowego  od  osób  fizycznych  zamieszkałych  na  terenie  gminy,  na  2005  rok  został  określony  w  wysokości  35,61% 
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(w  2004  roku  -  35,72%).  Plan  dochodów  na  2005  rok,  ustalony  wstępnie  przez  Ministerstwo  Finansów  w  wysokości 

73.108.238,00 zł, został następnie zwiększony o kwotę 489.595,00 zł, na podstawie pisma nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 

2005 roku Ministra Finansów. Do budżetu gminy przekazano z tego tytułu kwotę 76.317.639,00 zł, czyli o 2.719.806,00 zł powyżej 

szacowanej wielkości. 

V.  Pozostałe dochody  17.216.579,78 zł
 plan 16.813.261,67 zł, tj. 102,40% w stosunku do planu

Pozostałe dochody gminy w 2005 roku zostały wykonane w wysokości 17.216.579,78 zł, co stanowi 102,40% planu. 

Pochodzą one z następujących źródeł:

- odsetki od rachunków bankowych i lokat, zrealizowane w wysokości 2.864.929,89 zł, tj. 123,79% w stosunku do planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, uzyskane w kwocie 563.488,42 zł, tj. 184,75% przyjętego planu rocznego,

- odsetki od podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy - 47.335,20 zł, tj. 157,78% planu,

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wykonane na poziomie 558.044,63 zł, tj. w 105,29% planu rocznego,

- dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 1.092.208,19 zł, co stanowi 84,00% zakładanego planu,

- środki finansowe stanowiące wpływy związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów 

Sportowych w kwocie 154.756,87 zł, tj. 91,03% planu,

- dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości 

129.235,66 zł, tj. 89,47% planu,
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- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 242.270,43 zł, 

tj. 75,11% planu, 

- dochody uzyskane na podstawie umów użyczenia i najmu nieruchomości oświatowych będących własnością Gminy Płock, zawieranych 

przez upoważnionych dyrektorów szkół i placówek oświatowych - 21.557,98 zł,

- dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wykonane w kwocie 196.274,64 zł, tj. 106,21% zakładanego planu,

- dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane w wysokości 45.691,40 zł, tj. 110,84% planu,

- dochód  gminy  stanowiący  50%  wypłaconych  zaliczek  alimentacyjnych  osobie  uprawnionej,  zwróconych  przez  dłużnika,  zgodnie 

z art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - kwota 306,27 zł 

- dochody z Miejskiego Zarządu Dróg, z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, opłat karnych, kosztów upomnień 

i  opłat  za  materiały  przetargowe,  a  także  dotyczące  zwrotu  poniesionych  kosztów  napraw  uszkodzonych  sygnalizacji  świetlnych 

- 64.501,66 zł,

- dochody z tytułu renty planistycznej, naliczonej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, wykonane w wysokości 6.115,10 zł, tj. 20,38% planu,

- dochody uzyskane przez Biuro Funduszy i  Informacji  Europejskiej  z tytułu usług świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych 

w zakresie  opracowywania  wniosków aplikacyjnych wraz  z  załącznikami,  usług  doradczych i  konsultacji  w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego - 10.399,00 zł, tj. 105,57% planu,

-

- grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - 77.557,59 zł, tj. 110,80% planu,

-  

- opłaty z cmentarnictwa, pobrane w kwocie 126.266,00 zł, co stanowi 78,92% planu,
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- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału, zrealizowana w wysokości 12.248,10 zł, 

tj. 40,83% planu,

- środki  przekazane  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  z  tytułu  wniesionej 

przez podmioty gospodarcze opłaty produktowej, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną i działania w zakresie odzysku i recyklingu 

odpadów opakowaniowych - 64.732,69 zł,

-

-

-

-

-

- środki finansowe pochodzące z tytułu zwrotu umorzonej części pożyczki, zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  na  realizację  zadania  pn.  „Rozbudowa  Składowiska  Odpadów  Komunalnych  w  Kobiernikach 

k/Płocka” - 525.000,00 zł,

-

- środki finansowe uzyskane w związku z organizacją przez Straż Miejską Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego Komendantów Miejskich 

i Gminnych województwa mazowieckiego - 2.430,00 zł,

- środki  finansowe  przekazane  przez  Straż  Miejską  w  wysokości  1.230,18  zł,  dotyczące  zwrotu  za  zużytą  energię  elektryczną 

przez wykonawcę remontu budynku przy ulicy Otolińskiej 10,

- wpływy pochodzące z rozliczenia środków specjalnych, w związku z likwidacją z dniem 31 marca 2005 roku dotychczasowej formy 

organizacyjno-prawnej jednostek budżetowych - 1.816.810,34 zł, 
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- wpływy  z  wpłat  rodziców  (opiekunów)  z  tytułu  częściowego  pokrycia  kosztów  świadczeń  opiekuńczo-wychowawczych 

(przedszkola i żłobki) - 2.218.424,65 zł, tj. 104,59% planu rocznego,

- środki  uzyskane  z  tytułu  wpłat  od  uczestników  imprezy  Grand  Prix  Polski  w  Pływaniu,  zorganizowanej  na  Pływalni  Miejskiej 

„Podolanka” - 9.920,59 zł

- środki przekazane przez Biuro Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na pokrycie kosztów delegacji związanych 

z realizacją programu polsko - niemieckiego, odbywającego się w Niemczech w dniach 21.07.05 - 05.08.05 - 3.024,00 zł,

- środki  finansowe  z  tytułu  zwrotu  kosztów  podróży  przedstawicieli  miasta  Płocka,  biorących  udział  w  konferencji  w  Berlinie 

oraz w spotkaniu w Ribe w Danii, zorganizowanych w ramach projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” - 7.461,12 zł,

- środki na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Żył na ziemi dobrze czyniąc - prostota i prawda w pedagogice Janusza Korczaka”, 

w  ramach  programu  wyrównywania  szans  edukacyjnych  i  kulturowych  młodzieży  gimnazjalnej  ze  środowisk  wiejskich 

„Janko Muzykant”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku - zgodnie z umową zawartą z Centrum Metodycznym 

Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą w Warszawie - 3.000,00 zł,

- środki pochodzące z indywidualnych wpłat uczestników letnich warsztatów języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycieli z Fort 

Wayne w ramach wymiany partnerskiej  miast  oraz  obozu językowego „Unesco”,  odbywającego się  w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Wł. Jagiełły - 62.055,50 zł,

- środki  stanowiące  dywidendę  z  tytułu  podziału  zysku  wypracowanego  w  2004  roku  przez  SITA Płocka  Gospodarka  Komunalna 

Spółka z o.o. - 337.236,24 zł,

- środki  finansowe stanowiące zwrot  wkładów pieniężnych na  pokrycie  udziałów Płockiego Parku Przemysłowo -  Technologicznego 

Spółka Akcyjna

-  - 2.441.196,00 zł,

-
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- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, wykonane na poziomie 219,79%, tj. w kwocie 26.518,07 zł,

- środki przekazane przez sponsorów w kwocie 99.767,00 zł, w tym:

• na organizację VII Pikniku Europejskiego (43.598,00 zł),

• na organizację Festiwalu Muzyki Elektronicznej i Vizualizacji FeMEV w Płocku (29.850,00 zł),

• na organizację obchodów „III Dni Hiszpańskich na Mazowszu” (1.000,00 zł),

• na organizację imprezy pn. „Kino letnie Żubra” (1.500,00 zł),

• na pokrycie kosztów organizacji imprezy pn. „Dzień Dziecka w ZOO” (7.759,00 zł),

• na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli: Borowiczki, Dworcowa, Kochanowskiego, Kolegialna, 

Podolszyce - Południe, Wyszogrodzka (6.830,00 zł),

• na pokrycie wydatków dotyczących dekoracji świątecznej miasta oraz imprez świątecznych organizowanych w 2004 roku - Mikołajki 

dla dzieci, Wigilia przed Ratuszem (8.820,00 zł),

• na pokrycie druku kalendarzy miasta Płocka na 2005 rok (410,00 zł)

- pozostałe opłaty, pobrane w wysokości 534.747,07 zł, tj. 89,12% planu rocznego 

(np. za nadanie numeru porządkowego na budynku, za wydanie karty wędkarskiej, parkingowej, za specyfikacje przetargowe, koszty 

egzekucyjne, za sprzedaż dzienników budowy, za wycenę lokali mieszkalnych, opłaty za licencje i zaświadczenia w zakresie transportu 

drogowego oraz opłaty za zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w wysokości 2.849.839,30 zł,  przeznaczone na realizację 

wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku.
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B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA                                                                                      74.704.469,38 zł

I.  Subwencje    43.690.994,00 zł

W 2005 roku Gminie Płock przysługiwały część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej, ustalone według zasad określonych 

w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 43.210.214,00 zł
plan 43.210.214,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część  oświatowa  subwencji  ogólnej  na  2005  rok  dla  Gminy  Płock,  przyznana  została  w  wysokości  42.248.450,00  zł,  którą 

w trakcie realizacji budżetu zwiększono, na podstawie pism Ministra Finansów: Nr ST3-4820-3/2005 z dnia 6 stycznia 2005 roku 

oraz Nr ST5-4820-22g/2005 z dnia 2 listopada 2005 roku, do wielkości 43.210.214,00 zł. Przyznane dodatkowo środki finansowe 

przeznaczone były m.in. na dofinansowanie wyposażenia  nowowybudowanych szkół                      i placówek oświatowych, a 

także nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji. 

Kwoty tej części subwencji na 2005 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych, obliczone zostały 

zgodnie                 z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 roku w 

sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005.

Przy kalkulacji ww. subwencji uwzględniono:

• finansowanie  wydatków  bieżących  (w  tym  wynagrodzeń  pracowników  wraz  z  pochodnymi)  szkół  i  placówek  prowadzonych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, realizujących zadania gminy,

• dotowanie  publicznych  oraz  niepublicznych  szkół  i  placówek  prowadzonych  przez  osoby  prawne  inne  niż  jednostki  samorządu 

terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,
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• finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,

• finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,

• dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia,

• dofinansowanie kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi,

• finansowanie  od  dnia  1  września  2005  roku  wydatków  związanych  z  realizacją  czwartej  godziny  zajęć  wychowania  fizycznego 

dla uczniów gimnazjum,

• finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2005 roku przekazana została gminie w 100%. 

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 480.780,00 zł
plan 480.780,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część równoważąca subwencji ogólnej ma charakter zasilający i otrzymują ją gminy w celu wyrównania dochodów w związku 

z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2004 roku zmian w systemie finansowania zadań. Ta część subwencji ogólnej na 2005 rok 

została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 roku w sprawie podziału 

części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005, w następujący sposób:

• 50% kwoty podlegającej podziałowi przeznaczono dla gmin, w których dochody przeliczeniowe są niższe od bazowych,

• 10% wyznaczono do podziału pomiędzy gminy, które w 2004 roku otrzymały część równoważącą subwencji ogólnej i, w których wydatki 

na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2003 roku - były wyższe od wydatków z tego tytułu 

wszystkich gmin poniesionych w tym samym roku,
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• 10% dla gmin, które w 2004 roku otrzymały część równoważącą subwencji ogólnej i w których wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2003 roku  - były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin, poniesionych w tym 

samym roku,

• 30% do podziału pomiędzy gminy, w których łączne kwoty dochodów zaplanowane na 2005 rok z tytułu części wyrównawczej                  i 

równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, pomniejszonych o kwoty wpłat zaplanowanych na 2005 rok, są niższe o więcej                    niż 

25.000,00 zł od łącznych dochodów ustalonych na 2004 rok w analogiczny sposób.

Gminie  Płock  na  2005  rok  przyznano  subwencję  w  wysokości  480.780,00  zł,  wynikającą  z  podziału  30%  kwoty  części 

równoważącej  subwencji  ogólnej  (pismo  Ministra  Finansów  Nr  ST3-4820-52/2004  z  dnia  13  października  2004  roku). 

W 2005 roku z tego tytułu do budżetu gminy przekazano całość kwoty subwencji.

II. Dotacje 31.013.475,38 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy      4.532.072,32 zł
plan 4.543.728,00 zł, tj. 99,74% w stosunku do planu

W  2005  roku  Gmina  Płock  na  realizację  zadań  własnych  otrzymała  dotacje  celowe  w  łącznej  wysokości  4.532.072,32  zł. 

Otrzymane dotacje miały następujące przeznaczenie:

-  dotacja w kwocie 22.216,84 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów 

podejmujących  naukę  w  klasach  pierwszych  szkół  podstawowych  w  roku  szkolnym  2005/2006,  w  ramach  Rządowego  programu 

wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”. Przyznane środki wpłynęły do budżetu miasta w 78,78%.
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- dotacja w kwocie 5.542,52 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dla pracodawców 

którzy zawarli z młodocianymi kończącymi kształcenie w 2005 roku drugą umowę o pracę od 1 stycznia 2004 roku. Przyznana dotacja 

przekazana została w 55,99%.

- dotacja  w  kwocie  1.419.714,54  zł  na  dofinansowanie  wypłat  zasiłków  okresowych  z  pomocy  społecznej  w  części  gwarantowanej 

z budżetu państwa - zgodnie z art. 147 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym 

powyższa dotacja przekazana została w 99,98%.

- dotacja  w  kwocie  1.764.771,42  zł  na  działalność  bieżącą  ośrodków  pomocy  społecznej,  których  finansowanie  w  związku 

z  postanowieniami  art.  17  ust.  1  pkt.  18  ww.  ustawy,  należy  od  dnia  1  maja  2004  roku  do  zadań  własnych  gminy  o  charakterze 

obowiązkowym. Przekazana na ten cel kwota stanowi 99,94% planu.

- dotacja w kwocie 928.000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem w ramach realizacji Rządowego Programu 

„Posiłek dla  potrzebujących”.  W 2005 roku otrzymano środki  w wysokości stanowiącej  100,00% planu ustalonego przez Wojewodę 

Mazowieckiego.

- dotacja w kwocie 391.827,00 zł na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty. Powyższa kwota stanowi 100,00% planowanych wpływów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie    24.505.301,13 zł
plan 24.715.749,00 zł, tj. 99,15% w stosunku do planu

W 2005 roku dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane gminie   w 

łącznej wysokości 24.505.301,13 zł, tj. w 99,15% zakładanego planu na realizację następujących zadań: 

-  administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 687.620,00 zł (tj. 100,00% planu),

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 20.546,96 zł (tj. 100,00% planu),
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- finansowanie  kosztów  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  wyborów  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 

oraz  na  wypłatę  zryczałtowanych  diet  dla  osób  wchodzących  w  skład  obwodowych  komisji  wyborczych  -  267.588,00  zł 

(tj. 95,29% planu),

- finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz na wypłatę zryczałtowanych 

diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych - 173.214,00 zł (tj. 97,79% planu), 

- obrona narodowa - 1.200,00 zł (tj. 100,00% planu),

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na obronę cywilną - 2.200,00 zł (tj. 100,00% planu),

- pomoc społeczna - 23.350.432,17 zł (tj. 99,18% planu), w tym:

• świadczenia  rodzinne,  zaliczka  alimentacyjna  oraz  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  z  ubezpieczenia  społecznego 

- 20.434.604,34 zł (tj. 99,08% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 

alimentacyjnej, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, na wynagrodzenia 

dla pracowników realizujących zadania oraz na pozostałe wydatki bieżące,

• składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  z  pomocy  społecznej  oraz  niektóre 

świadczenia rodzinne - 297.577,51 zł (tj. 99,19% planu),

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.293.951,79 zł (tj. 100,00% planu), z przeznaczeniem 

na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, 

• usługi opiekuńcze - 324.298,53 zł (tj. 99,94% planu),

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.500,00 zł (tj. 100,00% planu), z przeznaczeniem na ognisko muzyczne dla dzieci romskich, 

w związku z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej.
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3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej

                   197.217,54 zł

plan 15.000,00 zł, tj. 94,44% w stosunku do planu

• Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  w  Warszawie  pismem Nr  FIN.I.301/3011/750/35/2005 przekazał  informację  o  przyznanej 

decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 22 marca 2005 roku, dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł,                      z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z obchodami pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. W 2005 roku miasto otrzymało na ten cel kwotę 14.165,88 zł, co stanowi 94,44% zakładanego planu. 

plan 189.470,00 zł, tj. 96,61% w stosunku do planu

• Zgodnie  z  porozumieniami  zawartymi  z  Ministrem  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  oraz  Ministrem  Kultury,  Miasto  Płock 

otrzymało w 2005 roku środki finansowe w łącznej wysokości 183.051,66 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących 

przedsięwzięć:

- organizację  imprezy  pn.  XVI  Ogólnopolski  Kramik  Teatrzyków  Dziecięcych  i  Młodzieżowych  „Heca  2005” 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku - 9.000,00 zł, 

- organizację  „XIX  Międzynarodowych  Interdyscyplinarnych  Warsztatów  Artystycznych  -  Mistrz  i  Uczeń” 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku - 5.000,00 zł, 

- organizację zadań edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z terenu miasta Płocka w ramach rządowego Programu na rzecz 

społeczności romskiej w Polsce przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku - 4.105,50 zł,
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- organizację specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

całego kraju - 94.946,16 zł,

- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych jako realizacja zadania z zakresu kultury objętego mecenatem 

państwa  w  ramach  Programu  Operacyjnego  „Promocja  Czytelnictwa”  dla  Książnicy  Płockiej  im.  Wł.  Broniewskiego 

- 70.000,00 zł. 

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego      1.

067.271,29 zł

plan 1.067.271,29 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Stara Biała a Gminą Płock, w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego 

transportu  zbiorowego,  otrzymano  w 2005  roku  środki  finansowe  w  wysokości  1.067.271,29  zł,  z  tytułu  świadczenia  usług 

komunikacyjnych na terenie gminy Stara Biała przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o. 

Realizacja powyższego zadania stanowi 100,00% planu.

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                             21.180,32 

zł
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plan 25.000,00 zł, tj. 84,72% w stosunku do planu

Zgodnie z umową Nr 15/710/2005 z dnia 27 września 2005 roku zawartą pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego 

a Miastem Płock do budżetu miasta w 2005 roku wpłynęła kwota w wysokości 21.180,32 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury 

w Płocku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie konferencji Żył na ziemi dobrze czyniąc - prostota i prawda 

w pedagogice Janusza Korczaka”.

Powyższe środki stanowią 84,72% planu.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

          234.304,00 zł
plan 234.304,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2005 roku do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe w wysokości 234.304,00 zł przyznane z funduszy celowych:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 224.304,00 zł z przeznaczeniem na:

• zrekompensowanie utraconych dochodów gminy z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 

pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

- kwota 149.304,00 zł,

• dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja konstrukcji budynku i montaż urządzenia dźwigowego w Miejskim Przedszkolu 

Nr 33 im. Jean’a Vanier w Płocku przy ul. Padlewskiego 2”, zgodnie z umową Nr 375/2005 zawartą pomiędzy Marszałkiem 

Województwa Mazowieckiego a  Miastem Płock,  w sprawie  dofinansowania  robót  budowlanych dotyczących obiektów 

służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - kwota 75.000,00 zł.
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- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem 

na dofinansowanie następujących przedsięwzięć: 

• „Międzypowiatowy  Konkurs  Ekologiczny  Parki  narodowe  jako  ponadczasowe  wartości  przyrody  i  kultury  Polski”, 

organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 23 w Płocku - 5.000,00 zł,

• „Konkurs prac dyplomowych:  Technologie przyjazne środowisku” organizowany przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 

w Płocku - 5.000,00 zł

Powyższe dotacje przekazane zostały gminie w 100%.

•

7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych         208.099,99 zł

plan 200.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

• Na  podstawie  Umowy Nr  031/05/056  o  dofinansowanie  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  ze  środków Funduszu  Rozwoju 

Kultury Fizycznej zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, gmina Płock otrzymała w 2005 roku kwotę w wysokości 

200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację modernizacji terenowych urządzeń sportowych.

plan 8.100,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

• W  2005  roku  do  budżetu  miasta  zostały  przekazane  środki  finansowe  w  wysokości  8.099,99  zł,  z  przeznaczeniem 

na dofinansowanie przedsięwzięcia  pn.  „Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia  formalnej  i  nieformalnej  edukacji 

ekologicznej  w  Miejskim  Ogrodzie  Zoologicznym  w  Płocku”  w  związku  z  Umową  Nr  584/05/EE/D  zawartą  w  dniu 
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21  września  2005  roku  pomiędzy  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie 

a Miastem Płock.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł                     47.028,79 zł
(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)

plan 47.028,79 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W  2003  roku  Miasto  Płock  przystąpiło  do  projektu  pn.  „Efektywne  wdrożenie  Europejskiego  Systemu  Zarządzania 

Środowiskowego EMAS poprzez Sieć na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” finansowanego ze środków pochodzących z Unii 

Europejskiej,  mającego  na  celu  wypracowanie  najlepszych  praktyk  w  dziedzinie  zarządzania  środowiskiem.  W  związku 

z realizacją ww. projektu do budżetu miasta w 2005 roku przekazana została kwota w wysokości 47.028,79 zł.

9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł                  200.000,00 zł
plan 200.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na  podstawie  Umowy  Nr  91/RW/284/205  zawartej  w  dniu  16  czerwca  2005  roku  z  Bankiem  Gospodarstwa  Krajowego 

o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat wsparcia finansowego, gmina Płock otrzymała kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem 

na pokrycie części kosztów utworzenia noclegowni dla kobiet i matek z dziećmi, w ramach inwestycji polegającej na przebudowie 

budynku byłego Technikum Samochodowego w Płocku i zmianie jego sposobu użytkowania na siedzibę Miejskiego Centrum 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
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własnych zadań bieżących                      1.000,00 zł
plan 1.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2005 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 1.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej przekazanej przez Gminę 

Szczawin Kościelny na poczet częściowego pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku osób z terenu ww. gminy.
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