
 DOCHODY – część opisowa

B U D Ż E T    P O W I A T U                                                                                                             170.937.712,00 zł  

A.  DOCHODY WŁASNE  52.773.691,09 zł

I.  Udziały w podatkach budżetu państwa 29.572.187,76 zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 7.604.822,76 zł
plan 5.000.000,00 zł, tj.152,10% w stosunku do planu

Udział powiatów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu, zgodnie z art. 5 

ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1,40% i stanowi od 2004 

roku nowe źródło dochodów uzyskiwanych przez samorządy. Przekazana w 2005 roku do budżetu miasta kwota 7.604.822,76 zł, 

stanowi 152,10% zakładanego planu rocznego.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 21.967.365,00 zł
plan 21.184.437,00 zł, tj. 103,70% w stosunku do planu

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

własnych powiatu są zwiększone od 2005 roku z 8,42% do 10,25% udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych  zamieszkałych  na  obszarze  powiatu  (art.  5  ust.  2  ww.  ustawy).  Plan  dochodów  na  2005  rok  został  wstępnie 

skalkulowany na poziomie 21.043.512,00 zł,  a  następnie  na  podstawie pisma Ministra  Finansów Nr ST4-4820/1/2005 z  dnia 

7 stycznia 2005 roku ustalony w wysokości  21.184.437,00 zł.  W 2005 roku Ministerstwo Finansów przekazało z tego tytułu 

do budżetu miasta kwotę 21.967.365,00 zł, co stanowi 103,70% ustalonego planu.
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II. Pozostałe dochody 23.201.503,33 zł

plan 21.469.245,04 zł, tj. 108,07% w stosunku do planu

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z opłat komunikacyjnych zrealizowane w wysokości3.82.58,9zł, tj. 70, w stosunku do planu rocznego,

- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, zrealizowane w wysokości 333.236,72 zł,  tj. 117,96% w stosunku 

do planu,

- wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka z terenu gminy Zawidz w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, zgodnie 

z  decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr MDPS.8232/59/88-P/05 z dnia 10 marca 2005 roku - 21.445,90 zł, tj. 111,27% 

planu,

- środki w wysokości  15.068,13 zł,  uzyskane w związku z umieszczeniem mieszkańców gminy Płock w Domach Pomocy Społecznej 

na terenie innych powiatów i obciążeniem rodziny częścią odpłatności z tego tytułu, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej,

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców zobowiązanych do ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka, przebywających 

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 7.228,58 zł, tj. 95,11% planu,

- wpływy  z  tytułu  różnych  dochodów,  uzyskane  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Ośrodek  Opiekuńczo-Wychowawczy 

i  Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy oraz placówki oświatowo - wychowawcze w kwocie 12.195,24 zł,

- środki z tytułu odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym za wadliwie wykonane prace remontowo - budowlane w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Płocku, podczas remontu budynku placówki w latach 1998/1999 - 26.693,52 zł,

-
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- środki  na  obsługę  zadań  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  przeznaczone  na  pokrycie  kosztów zadań 

w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej - zrealizowane w kwocie 96.899,60 zł, tj. 98,74% planu,                                                

- środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Kolegialnej 15, które pochodzą z wnoszonych opłat za wynajem pomieszczeń 

od zlokalizowanych tam instytucji 174.230,22 zł, co stanowi 87,12% planu,      

- wpływy w wysokości 1.208.836,64 zł, stanowiące 25% dochodów powiatu, osiągniętych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, 

użytkowania wieczystego,  czynszu dzierżawnego i  najmu nieruchomości  Skarbu Państwa znajdujących się  na terenie  powiatu,  które 

stanowiły w 2005 roku 120,88% w stosunku do planu,

- przekazane na dochody budżetu miasta niewykorzystane środki finansowe w wysokości 17.596.508,77 zł,  przeznaczone na realizację 

wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowane w wysokości 126.701,72 zł, tj. 107,83% przyjętego planu rocznego.
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B.  TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA 118.164.020,91 zł

I. Subwencje                                                              49.474.035,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  48.721.383,00 zł
plan 48.721.383,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część oświatowa subwencji  ogólnej na 2005 rok naliczona została 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.  Miastu  Płock  na  2005  rok  przyznana  została  z  tego  tytułu  kwota  w  wysokości 

47.968.857,00  zł,  następnie  Minister  Finansów  pismem  nr  ST4-4820/1/2005  z  dnia  7  stycznia  2005  roku  poinformował 

o zwiększeniu ww. subwencji o kwotę 752.526,00 zł, tj. do wielkości 48.721.383,00 zł. Podstawę do naliczenia tej części subwencji 

na 2005 rok stanowił katalog zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określony 

na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych 

stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (według stanu na dzień 10 września 2004 roku).

W części oświatowej subwencji ogólnej, uwzględniono:

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

jednostki samorządu terytorialnego, realizujących zadania powiatu,

• 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 wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem 

zmian w ramowych planach nauczania,

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

• finansowanie dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w 2005 roku przekazana została dla powiatu w wysokości 48.721.383,00 zł, tj. w 100,00% 

w stosunku do planu rocznego. 

2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  752.652,00 zł
plan 752.652,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w celu uzupełnienia dochodów w związku z wprowadzeniem w 2004 

roku zmian w systemie finansowania zadań.

Miastu Płock przyznana została w ramach tej subwencji kwota 751.636,00 zł, którą następnie decyzją Ministra Finansów w piśmie 

ST4-4820/1/2005 z dnia 7 stycznia 2005 roku, zwiększono do wysokości 752.652,00 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część równoważącą 

subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Ta część subwencji 
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ogólnej  została  rozdzielona  między  powiaty  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  29  września  2004  roku 

w  sprawie  podziału  części  równoważącej  subwencji  ogólnej  dla  powiatów  na  rok  2005.  W oparciu  o  ww.  rozporządzenie, 

miastu przysługiwały środki pochodzące z podziału:

• 35% części równoważącej subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów 

bazowych (49.311,00 zł), 

• 13% przeznaczonych dla powiatów, które w 2003 roku otrzymały dotacje celowe z budżetu państwa na rodziny zastępcze (272.740,00 zł),

• 30% dla powiatów,  w których planowane dochody powiatu na 2005 roku z  tytułu części  wyrównawczej  i  równoważącej  subwencji 

ogólnej, pomniejszone o ustalone wpłaty, są niższe o więcej niż 50.000,00 zł od kwoty dochodów w 2004 roku, ustalonych w ten sam 

sposób (430.601,00 zł).

Dochody należne miastu z tego tytułu, przekazane zostały w 2005 roku w kwocie 752.652,00 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu rocznego.

II. Dotacje 68.689.985,91 zł

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu    51.382.743,41 zł
 plan 51.387.900,00 zł, tj. 99,99% w stosunku do planu

Dotacje  celowe  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  własnych  powiatu  przekazane  zostały  w  2005  roku  w  wysokości 

51.382.743,41 zł z przeznaczeniem na:
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- realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  II  przeprawy  mostowej  przez  rzekę  Wisłę  w  Płocku”  w  ramach  „Kontraktu 

Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006” - środki w wysokości 50.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

- funkcjonowanie  oraz częściową realizację  zadań w zakresie  osiągania standardów w Domu Pomocy Społecznej  „Przyjaznych Serc” 

w Płocku - kwota 1.253.982,68 zł, tj. 100,00% planu,

- dofinansowanie realizacji sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej - kwota 128.760,73 zł, tj. 96,16% planu.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu 8.508.747,84 zł
plan 8.580.875,00 zł, tj. 99,16% w stosunku do planu

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zrealizowane 

zostały w 2005 roku w łącznej wysokości 8.508.747,84 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego. Powyższe dotacje otrzymano na:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 10.000,00 zł (tj. 100,00% planu),

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 99.777,10 zł (tj. 62,36% planu),

- prace geodezyjne i kartograficzne - 25.000,00 zł (tj. 100,00% planu),

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 25.000,00 zł (tj. 100,00% planu),

- nadzór budowlany - 248.991,85 zł (tj. 100,00% planu), z czego kwota 7.000,00 zł przeznaczona została na zakup sprzętu komputerowego,

- zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez powiat - 314.516,70 zł (tj. 100,00% planu), w tym: 

• komisje poborowe - 47.883,70 zł (tj. 100,00% planu),

• urzędy wojewódzkie - 266.633,00 zł (tj. 100,00% planu), 
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- bezpieczeństwo  publiczne  i  ochronę  przeciwpożarową  (Komenda  Miejska  Państwowej  Straży  Pożarnej)  -  6.789.220,86  zł 

(tj. 99,99% planu), z czego kwota 499.999,99 zł na budowę Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Płocku,

- ochronę zdrowia - 225.472.20 zł (tj. 99,38% planu), z czego:

• na ratownictwo medyczne, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Płocku 

przy ul. Wyszogrodzkiej 1a, w ramach tworzenia państwowego systemu ratownictwa medycznego - 180.000,00 zł (tj. 100,00% planu),

•  na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 45.472,20 zł 

(tj. 97,01% planu), w tym: (placówki oświatowe - 8.676,00 zł, placówki opiekuńczo - wychowawcze - 36.796,20 zł),

- pomoc społeczną - 635.019,13 zł (tj. 98,47% planu), w tym:

• ośrodki wsparcia - 578.138,13 zł (tj. 98,32% planu), z czego: 

- na Środowiskowy Dom Samopomocy w Płocku przy ul. Reja oraz na sfinansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi - 565.688,12 zł (tj. 98,72% planu),

- na zakup zestawów komputerowych oraz kserokopiarki dla potrzeb nowoutworzonej filii Środowiskowego Domu Samopomocy 

-12.450,01 (tj. 83,00% planu),

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

-  23.541,00 zł  (tj.  100,00% planu),  z  przeznaczeniem na realizację  świadczeń rodzinnych dla pracowników Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej,

• pomoc dla uchodźców - 33.340,00 zł (tj. 100,00% planu), z przeznaczeniem na realizację programu pomocy dla uchodźców,

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 135.750,00 zł (tj. 100,00% planu), przekazane na :

• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 122.700,00 zł (tj. 100,00% planu),
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• pomoc dla repatriantów - 13.050,00 zł  (tj.  100,00% planu),  z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy części  kosztów związanych 

z  zatrudnieniem repatrianta  w  oparciu  o  program „Aktywizacji  zawodowej  repatriantów”,  zgodnie  z  ustawą z  dnia  9  listopada 

2000 roku o repatriacji.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej 100.000,00 zł
plan 100.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

Na  podstawie  porozumienia  Nr  3099/JST/2005/DWS z  dnia  19  sierpnia  2005  roku  zawartego  pomiędzy  Ministrem Kultury 

a Miastem Płock, do budżetu wpłynęła dotacja celowa w kwocie 100.000,00 zł, w ramach Programu Operacyjnego JST-Mecenat-

Interwencje, z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, digitalizację zbiorów i ich udostępnianie przez Książnicę Płocką 

im. Wł. Broniewskiego.

Powyższe środki zostały przekazane w całości.

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

    terytorialnego 1.051.167,01 zł
plan 1.051.793,21 zł, tj. 99,94% w stosunku do planu

Na podstawie  zawartych  porozumień między  jednostkami  samorządu  terytorialnego,  w 2005  roku otrzymano  dotacje  celowe 

w łącznej wysokości 1.051.167,01 zł, co stanowi 99,94% kwot wynikających z porozumień.

Przekazane na podstawie porozumień środki finansowe stanowiły: 
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- dotację dla Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego oraz Rodzinnego Domu Dziecka nr 1, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci            z 

powiatu  płockiego,  kutnowskiego  i  łęczyckiego,  umieszczonych  w  placówkach  opiekuńczo  -  wychowawczych  funkcjonujących 

na terenie miasta Płocka - 459.404,21 zł, tj. 100,00% planu, 

- dotację  na realizację  zadań powiatu płockiego z  zakresu działania  ośrodka adopcyjno -  opiekuńczego, dotyczących pomocy dziecku 

i rodzinie dla mieszkańców 15 gmin powiatu płockiego - 60.000,00 zł, tj. 100,00% planu, 

- dotację dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, 

zrealizowaną w kwocie 103.860,00 zł, tj. 99,87% planu,

- dotację  dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na prowadzenie zadań powiatu płockiego z  zakresu poradnictwa psychologiczno 

- pedagogicznego, zrealizowaną w kwocie 339.900,00 zł, tj. 100,00% planu,

- dotację  dla  rodzin  zastępczych  na  pokrycie  kosztów  utrzymania  dzieci  zpowiatciego,  umieszczonych  nach  zastępczych  na  terenie 

gminyPłock - 57.002,80 zł, t15 pnu,

- dotację  dla  Książnicy  Płockiej  im.  Wł.  Broniewskiego  na  wykonywanie  powierzonych  zadań  powiatowej  biblioteki  publicznej, 

zrealizowaną w 100,00% planu, tj. w kwocie 31.000,00 zł,

5. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego    

będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)                        575.301,29 zł
(Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu  

Orientacji i Gwarancji Rolnej)

plan 1.604.738,30 zł, tj. 35,85% w stosunku do planu

W 2005 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 575.301,29 zł, pochodzące z budżetu państwa 

oraz  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  z  przeznaczeniem na  dofinansowanie  niżej  wymienionych  projektów 

w ramach następujących Programów Operacyjnych:
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-  w  ramach  „Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego  2004  -  2006”  -  na  wyrównywanie  szans 

edukacyjnych poprzez podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów i studentów 

pochodzących z obszarów wiejskich i zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów restrukturyzacji przemysłu 

- otrzymano środki finansowe w wysokości 518.425,00 zł na realizację programów stypendialnych dla uczniów i studentów szkół 

i  uczelni  funkcjonujących  na  terenie  miasta  Płocka,  na  podstawie  umów  zawartych  pomiędzy  Samorządem  Województwa 

Mazowieckiego - „Instytucją Wdrażającą” a Powiatem Miasto Płock - „Beneficjentem”:

• Projekt „Ze stypendium po tytuł - program stypendialny na rok akademicki 2004/2005” w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju 

zasobów ludzkich w regionach - kwota 51.435,35 zł,  z czego wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 38.576,51 (75% 

kosztów kwalifikowanych), natomiast środki budżetu państwa stanowią kwotę 12.858,84 zł (25% kosztów kwalifikowanych).

• Projekt  „Ze stypendium ku dojrzałości  -  program stypendialny na rok szkolny 2004/2005” w ramach Priorytetu 2 -  Wzmocnienie 

rozwoju zasobów ludzkich w regionach -  kwota  466.989,65 zł,  w tym środki  pochodzące  z  Europejskiego Funduszu Społecznego 

stanowią kwotę 317.786,46 zł (68,05% kosztów kwalifikowanych), natomiast wkład budżetu państwa wynosi 149.203,19 zł (31,95% 

kosztów kwalifikowanych).

-  w ramach „Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006”:

• Projekt „Szkoła marzeń” - 56.876,29 zł - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75% kosztów 

kwalifikowanych  -  42.657,23  zł)  i  budżetu  państwa  (25%  kosztów  kwalifikowanych  -  14.219,06  zł).  Założeniem  projektu 

jest zwiększanie dostępu do edukacji,  promocja kształcenia i  zmniejszanie dysproporcji  edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich 

uczęszczających  do  płockich  szkół.  Na  podstawie  umów zawartych  pomiędzy  Fundacją  Centrum Edukacji  Obywatelskiej  będącej 

beneficjentem  środków  finansowych  na  realizację  projektu  „Szkoła  marzeń”,  a  Miastem  Płock  jako  organem  prowadzącym, 
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ww. projektem objęte zostały trzy szkoły: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, Technikum Nr 4 i Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa Nr 4.

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

                    47.445,00 zł
plan 47.445,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

W 2005 roku Miasto Płock w zakresie zadań bieżących otrzymało dotacje  z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 47.445,00 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących przedsięwzięć:

- Armatura pianowa do likwidacji i ograniczania zatrucia środowiska spowodowanego przez palące się produkty petrochemiczne 

- 19.000,00 zł,

- Zakup sprzętu ratownictwa wodnego - 15.945,00 zł,

- Zakup neutralizatorów i sorbentów - 12.500,00 zł.

7. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł            6.864.581,36 zł
plan 6.365.849,36 zł, tj. 107,83% w stosunku do planu

Zgodnie  z  Umową zawartą  w dniu  6  września  2002 roku pomiędzy Miastem Płock a  Generalną  Dyrekcją  Dróg Krajowych 

i Autostrad - Oddział w Warszawie, do budżetu miasta w 2005 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 6.864.581,36 zł, 
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na pokrycie zobowiązań przyjętych w Porozumieniu z dnia 8 lutego 2002 roku, do wysokości 13% wartości złożonych faktur 

za roboty budowlane, nadzór inwestorski i  autorski przy realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa mostu przez rzekę Wisłę 

w Płocku wraz z dojazdami”.

8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

    własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

                   160.000,00 zł

plan 35.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

• Na podstawie Uchwały Nr 143/2005 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 8 listopada 2005 roku, miasto Płock otrzymało w drodze 

porozumienia środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych 

z zakresu ochrony zdrowia, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

w Płocku.
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plan 125.000,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu

• Miasto  Płock  otrzymało  w  2005  roku  kwotę  w  łącznej  wysokości  125.000,00  zł,  na  zakup  sprzętu  specjalistycznego 

dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, zgodnie z zawartymi porozumieniami:

- pomiędzy  Województwem  Mazowieckim,  Mazowieckim  Komendantem  Wojewódzkim  Państwowej  Straży  Pożarnej 

z  siedzibą  w  Warszawie  i  Miastem  Płock  -  w  sprawie  współfinansowania  zakupu  samochodu  gaśniczego  z  funkcją 

ratownictwa drogowego - 100.000,00 zł,

- pomiędzy Województwem Mazowieckim i Miastem Płock - w sprawie dofinansowania zakupu skokochronu - 25.000,00 zł.
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