	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - 
	Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu 
	Państwa
	1	Prowadzenie powiatowego zasobu 	Zadanie obejmuje gromadzenie i prowadzenie powiatowego 	01/WUGII/P	5,27	59 386,00	307 213,60	366 599,60
	geodezyjnego i kartograficznego	zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi zbiór
	 map zasadniczych i ewidencyjnych, rejestrów, wykazów, 
	informatycznych baz danych, katalogów danych 
	geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku 
	wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych; kontrolę 
	opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie 
	tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom 
	prawnym i fizycznym. Rocznie wpływa ok. 2.800 zgłoszeń i 
	zleceń na roboty geodezyjne. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszt usług dotyczących 
	reprodukcji materiałów na potrzeby Urzędu Miasta. Wśród 
	wydatków bezpośrednich kwota w wysokości 50.000,00 zł. 
	pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.
	2	Uzgadnianie dokumentacji projektowej 	Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie 	02/WUGII/P	2,27	0,00	132 329,20	132 329,20
	oraz prowadzenie zespołu opiniującego 	usytuowania sieci uzbrojenia terenu dokonywane jest na 
	sposób korzystania z nieruchomości przy	posiedzeniach Zespołu w skład którego wchodzą 
	 realizacji inwestycji sieciowych i 	przedstawiciele jednostek zarządzających tymi sieciami oraz
	obiektów budowlanych	 organu architektoniczo - budowlanego, Powiatowego 
	Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Zarządu 
	Dróg. Do zakresu prac należy również prowadzenie mapy 
	koordynacyjnej, konsultacje z projektantami i przygotowanie
	 opinii dla zamawiającego. Rocznie rozpatrywanych jest 
	około 800 wniosków. Ponadto zadanie obejmuje 
	przygotowanie wniosków na zespół opiniujący sposób 
	korzystania z nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa
	 przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów 
	budowlanych oraz udzielanie odpowiedzi wnioskodawcy. 
	Rocznie rozpatrywanych jest około 90 wniosków.
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	3	Gospodarowanie Powiatowym 	Zadanie obejmuje koordynację prac w zakresie pozyskiwania	03/WUGII/P	0,61	0,00	35 559,83	35 559,83
	Funduszem Gospodarki Zasobem 	 i wydatkowania środków Powiatowego Funduszu Gospodarki
	Geodezyjnym i Kartograficznym	 Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W zakres 
	zadania wchodzi przygotowywanie przedmiotu zamówienia 
	oraz zlecanie realizacji umów.
	4	Prowadzenie ewidencji gruntów i 	Zadanie dotyczy utrzymania operatu w stałej aktualności 	04/WUGII/P	5,08	30 000,00	296 137,59	326 137,59
	poprzez wprowadzanie zmian zarówno do części 
	kartograficznej jak i opisowej (około 5.500 zmian rocznie). 
	Dane z operatu ewidencji gruntów stanowią podstawę 
	wszelkich praw do nieruchomości i są wykorzystywane na 
	bieżąco - wydaje się około 8.600 wypisów rocznie. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty usług związanych z 
	wykonaniem prac geodezyjnych dla potrzeb ewidencji 
	gruntów.
	5	Gospodarowanie gruntami i 	Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i 	05/WUGII/P	4,11	335 000,00	239 591,63	574 591,63
	nieruchomościami Skarbu Państwa	nieruchomościami Skarbu Państwa w celu zwiększenia 
	wpływów. Zadanie obejmuje aktualizowanie wartości 
	nieruchomości według cen rynkowych oraz zwiększenie 
	ilości podmiotów powstałych w związku z podziałem i 
	przeniesieniem prawa własności nieruchomości. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują odszkodowania za 
	wywłaszczone nieruchomości, koszty usług wyceny 
	nieruchomości Skarbu Państwa, opracowań geodezyjnych 
	oraz wydatki z tytułu zabezpieczenia nieruchomości przed 
	uszkodzeniem. Kwota w wysokości 125.000,00 zł. pochodzi z
	 dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.
	6	Regulacje stanów prawnych 	Zadanie dotyczy regulacji stanu prawnego nieruchomości 	06/WUGII/P	2,22	0,00	129 414,46	129 414,46
	nieruchomości Skarbu Państwa	Skarbu Państwa poprzez oddawanie ich w trwały zarząd oraz 
	oddawanie w odpłatną dzierżawę nieruchomości nie 
	posiadających tytułu prawnego. Oczekiwanym rezultatem 
	zadania jest zwiększenie dochodów powiatu.
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	7	Tworzenie Krajowego Systemu Informacji	Zadanie obejmuje tworzenie i aktualizację bazy danych o 	07/WUGII/P	2,77	0,00	161 476,60	161 476,60
	 o Terenie	nieruchomościach, w tym również konwersję 
	zgromadzonej już bazy danych. W ramach Systemu 
	Informacji o Terenie następuje gromadzenie wszelkich 
	informacji dotyczących nieruchomości, ich właścicieli, 
	uzbrojenia i innych informacji niezbędnych do zarządzania 
	nieruchomościami, a także aktualizacja istniejących 
	zasobów. W ramach zadania wykonywane są wyrysy i 
	mapy dla komórek działających w ramach Urzędu Miasta. 
	Ponadto prowadzona jest obsługa rzeczoznawców w zakresie 
	fakturowania czynności związanych z udostępnianiem 
	danych i przyjmowaniem wyciągów ze sporządzonych 
	operatów szacunkowych, określanie średnich cen dla 
	potrzeb analiz wstępnych przy aktualizacji opłat z tytułu 
	użytkowania wieczystego.
	Razem :	22,33	424 386,00	1 301 722,91	1 726 108,91
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	WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - 
	Oddział Architektury i Urbanistyki
	1	Wydawanie decyzji o pozwoleniu na 	Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek 	01/WUGIII/P	7,50	2 000,00	437 211,01	439 211,01
	budowę	zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu 
	wydania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie 
	obowiązujących przepisów. Rocznie wydawanych jest około 
	745 decyzji o pozwoleniu na budowę oraz około 300 
	postanowień. Zadanie obejmuje również przeprowadzenie 
	rozpraw administracyjnych w sprawach konfliktowych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszt usługi archiwizacji akt.
	2	Wydawanie decyzji na rozbiórkę. 	Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek 	02/WUGIII/P	2,00	1 000,00	116 589,60	117 589,60
	Zaświadczenia i rejestracja dzienników 	zainteresowanych postępowania administracyjnego w celu 
	budowy	wydania decyzji na rozbiórkę oraz zaświadczeń o 
	samodzielności lokali. Rocznie wydawanych jest około 40 
	decyzji na rozbiórkę oraz około 1.500 zaświadczeń o 
	samodzielności lokalu. 
	Wydatki bezposrednie dotyczą archiwizacji dokumentów.
	Razem :	9,50	3 000,00	553 800,61	556 800,61
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	WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -  Oddział Gospodarowania 
	Mieszkaniowym Zasobem Gminy
	1	Remonty bieżące szkół 	Wydatki bezpośrednie dotyczą remontów bieżących w 	01/WGMII/P	1,53	2 562 000,00	89 191,05	2 651 191,05
	ponadgimnazjalnych	szkołach ponadgimnazjalnych. Powyższe środki planuje się 
	przeznaczyć na realizację następujących zadań: 
	- Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - remont 
	budynku (m.in.. wymiana okien, remont i malowanie 
	elewacji, wykonanie i wymiana stolarki wewnętrznej, 
	modernizacja instalacji elektrycznej, renowacja i częściowa 
	wymiana parkietów, malowanie),
	- Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 - remont dachu,
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - remont
	 podłogi w salach lekcyjnych i sypialniach internatu,
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - 
	kontynuacja wymiany okien, remont łazienek, wymiana 
	pokrycia dachowego wraz z obróbkami oraz remont elewacji 
	wraz z termomodernizacją,
	- Zespół Szkół Technicznych - remont sali gimnastycznej.
	Razem :	1,53	2 562 000,00	89 191,05	2 651 191,05
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	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - 
	Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta
	1	Konserwacja zieleni w pasach drogowych	Zadanie obejmuje nadzór nad pracami z zakresu konserwacji	01/WGKI/P	0,63	300 000,00	36 725,72	336 725,72
	 ulic wojewódzkich, krajowych i 	 zieleni w obrębie pasów drogowych dróg krajowych, 
	powiatowych	wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują: pielęgnację trawników 
	(koszenie, grabienie, nawożenie, renowacja itp.), pielęgnację 
	krzewów (cięcie, odchwaszczanie, nawożenie, opryski itp) 
	oraz wycinkę drzew i krzewów.
	2	Utrzymanie czystości w pasach dróg 	Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości oraz 	02/WGKI/P	0,89	620 000,00	51 882,37	671 882,37
	powiatowych	prowadzeniem akcji zimowej w pasach drogowych ulic 
	krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obrębie Rejonu I i 
	 II. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zamiatania chodników, alejek
	 i przejść, mechanicznego zamiatania i zmywania jezdni ulic, 
	oczyszczania pasów przykrawężnikowych, opróżniania 
	śmietniczek oraz akcji zimowej tj. usuwania śliskości na 
	jezdniach ulic oraz chodnikach i przejściach.
	3	Utrzymanie lasów stanowiących własność	Zadanie obejmuje działania dotyczące prowadzenia 	03/WGKI/P	0,22	3 760,00	12 824,86	16 584,86
	 komunalną	gospodarki leśnej. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania robót w zakresie 
	zagospodarowania i użytkowania działek leśnych.
	Razem :	1,74	923 760,00	101 432,95	1 025 192,95
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	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - 
	Oddział Ochrony Środowiska
	1	Współdziałanie w zakresie egzekwowania 	Powyższe zadanie obejmuje prowadzenie spraw dotyczących	01/WGKII/P	5,10	9 500,00	297 303,49	306 803,49
	norm ochrony środowiska, rolnictwa, 	 następujących komponentów środowiska: ochrony 
	łowiectwa i geologii	powietrza, ochrony przed hałasem, promieniowaniem 
	elektromagnetycznym i odpadami oraz ochrony wód i 
	powierzchni ziemi, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz 
	racjonalnej gospodarki łowieckiej. W dziedzinie ochrony 
	środowiska załatwianych jest około 800 spraw rocznie, a w 
	sferze rolnictwa około 50 spraw. Ponadto w ramach zadania 
	prowadzona jest ochrona zasobów wód podziemnych i 
	racjonalne gospodarowanie kopalinami podziemnymi, 
	wydawane są karty wędkarskie oraz dokonywana jest 
	rejestracja sprzętu pływackiego. W ramach zadania 
	podejmowane są czynności polegające na: przeanalizowaniu 
	wniosków, przeprowadzeniu wizji w terenie, przeprowadzeniu 
	rozprawy administracyjnej, zaciągnięciu opinii radcy 
	prawnego oraz innych instytucji, przygotowaniu treści 
	decyzji oraz jej zatwierdzeniu. Z zakresu rolnictwa, leśnictwa 
	i łowiectwa prowadzony jest nadzór nad gospodarką leśną 
	(lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa), ochrona 
	gruntów rolnych przed degradacją. Ponadto w zakres zadania
	 wchodzi obsługa merytoryczna Powiatowego Funduszu 
	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują nadzór nad lasami 
	niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz wykonanie 
	inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o pow. 
	do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa.
	Razem :	5,10	9 500,00	297 303,49	306 803,49
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	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział 
	Spraw Administracyjnych
	1	Prowadzenie spraw wojskowych	Zadanie obejmuje przeprowadzenie rejestracji 	01/WOSI/P	2,12	48 200,00	123 584,98	171 784,98
	przedpoborowych oraz poboru; ocenę przydatności 
	poborowych pod względem zdrowotnym do odbycia 
	zasadniczej służby wojskowej; wydawanie decyzji o uznaniu 
	żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu 
	członków rodziny, co umożliwia wydawanie decyzji przez 
	dowódcę jednostki wojskowej o przyznaniu zasiłku. Rocznie 
	rejestrowanych jest około 1.000 przedpoborowych. Przed 
	Powiatową Komisją Lekarską i Powiatową Komisją Poborową
	 stawia się około 1.200 poborowych. 
	Wydatki bezpośrednie pokrywane w całości z dotacji celowej
	 na zadania zlecone powiatu, planuje się przeznaczyć na 
	obsługę komisji poborowych.
	Razem :	2,12	48 200,00	123 584,98	171 784,98
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	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH - Oddział 
	Komunikacji
	1	Obsługa spraw związanych z 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie uprawnień do 	01/WOSII/P	6,33	905 000,00	369 006,09	1 274 006,09
	wydawaniem uprawnień do kierowania 	kierowania pojazdami; decyzji kierujących na egzamin 
	sprawdzający kwalifikacje: po zatrzymaniu prawa jazdy, po 
	cofaniu uprawnień; wykonywanie orzeczeń i wyroków sądów;
	 prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach 
	uprawnień. W 2006 roku zgodnie z ustawą zasadniczą "Prawo
	 o ruchu drogowym" planuje się wydać 20.000 praw jazdy.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu druków praw jazdy.
	2	Obsługa spraw związanych z rejestracją 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje załatwianie spraw 	02/WOSII/P	17,07	1 013 000,00	995 092,26	2 008 092,26
	pojazdów	związanych z rejestracją pojazdów; wydawanie decyzji 
	administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdów; wycofanie
	 czasowo i na stałe pojazdów z ruchu; wydawanie zgody na 
	nadanie i umieszczenie numerów na podwoziach i 
	nadwoziach pojazdów; wydawanie pozwoleń i tablic 
	tymczasowych, skierowań na dodatkowe badania techniczne
	 i upoważnień do wydania duplikatu tablic. W 2006 roku 
	planuje się wydać 47.000 dowodów rejestracyjnych, 
	pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych i nalepek 
	kontrolnych oraz 17.000 tablic rejestracyjnych. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszt zakupu tablic 
	rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń
	 czasowych, znaków legalizacyjnych oraz nalepek 
	kontrolnych.
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	3	Nadzór nad funkcjonowaniem i 	Głównym celem zadania jest osiągnięcie wyższego poziomu 	03/WOSII/P	0,95	12 000,00	55 380,06	67 380,06
	prowadzeniem dokumentacji 	szkolenia przyszłych kierowców. Zakres rzeczowy zadania 
	szkoleniowej w Ośrodkach	obejmuje sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia 
	kierowców, przede wszystkim poprzez systematyczną 
	kontrolę i współpracę w zakresie obowiązujacych zmian 
	przepisów prawnych; dokonywanie wpisów instruktorów do 
	ewidencji i wydawanie skierowań na egzaminy oraz 
	wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności 
	szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów ze znajomości 
	przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką 
	osobową.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą wynagrodzeń dla Komisji 
	Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy ze znajomości 
	 przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką 
	osobową.
	4	Wydawanie upoważnień do 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przeprowadzanie kontroli	04/WOSII/P	0,95	0,00	55 380,06	55 380,06
	przeprowadzenia badań technicznych 	 i sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi w 
	pojazdu	zakresie spełniania wymagań organizacyjno - technicznych; 
	dokonywanie wpisów do rejesru przedsiebiorców 
	prowadzacych stacje kontroli pojazdów; tworzenie i 
	aktualizację bazy danych; kontrolę i sprawowanie nadzoru 
	nad diagnostami w zakresie posiadanych kwalifikacji, 
	poprawności przeprowadzanych badań technicznych 
	pojazdów oraz dopuszczania pojazdów do ruchu.
	Razem :	25,30	1 930 000,00	1 474 858,47	3 404 858,47
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	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Podatków i Opłat
	1	Dochody powiatu, nadzór i analityka	W ramach zadania dokonywane są czynności związane z 	01/WSBI/P	2,05	0,00	119 504,34	119 504,34
	księgowaniem dochodów Skarbu Państwa; sporządzaniem 
	sprawozdań z wykonanych dochodów; dokonywaniem 
	przypisów i odpisów z tytułu wieczystego użytkowania, 
	najmu, dzierżawy i zarządu gruntami Skarbu Państwa; 
	prowadzeniem ewidencji wpłat za wydawanie dowodów 
	osobistych; wpłat za udostępnienie danych ze zbiorów 
	meldunkowych; rozliczaniem podatku VAT; przyjmowaniem 
	do kasy dochodów z opłat na rzecz Skarbu Państwa; 
	uzgadnianiem zapisów księgowych w dzienniku obrotów; 
	prowadzeniem windykacji opłat; przekazywaniem na konto 
	Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego opłat wnoszonych na 
	rzecz Skarbu Państwa oraz przekazywaniem 25% dochodów 
	z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, 
	stanowiących dochód Powiatu oraz 5% dochodów 
	uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z 
	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
	 zadań zleconych ustawami.
	Razem :	2,05	0,00	119 504,34	119 504,34
	WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU - Oddział Finansowo - Księgowy
	1	Wpłata na rzecz Budżetu Państwa na 	Wydatki bezpośrednie dotyczą wpłaty na rzecz Budżetu 	01/WSBII/P	0,00	11 372 623,00	0,00	11 372 623,00
	rezerwę subwencji ogólnej	Państwa na rezerwę subwencji ogólnej. Wysokość wpłaty 
	określona została przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 11
	 października 2005 roku Nr ST4-4820/690/2005.
	Razem :	0,00	11 372 623,00	0,00	11 372 623,00
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	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
	1	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z 	Realizacja zadania wynika z obowiązku pokrywania przez 	01/WZS/P	0,26	249 000,00	15 156,65	264 156,65
	Płocka umieszczonych w placówkach 	powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 
	opiekuńczo - wychowawczych i w 	dziecka wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w 
	rodzinach zastępczych na terenie innych 	placówkach lub rodzinach zastępczych na terenie innych 
	powiatów	powiatów. 
	Wydatki bezpośrednie stanowią zwrot kosztów utrzymania 
	dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Na mocy 
	Porozumień podpisanych z powiatami na terenie których 
	przebywają dzieci z Płocka środki finansowe będą 
	przekazywane comiesięcznie po przedstawieniu stosownych 
	not księgowych i sprawdzeniu ich pod względem 
	merytorycznym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
	Razem :	0,26	249 000,00	15 156,65	264 156,65
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	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty
	1	Nadzór merytoryczny nad placówkami 	Kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami 	01/WOKI/P	3,34	11 000,00	194 704,64	205 704,64
	oświatowo - wychowawczymi i 	oświatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zadań 
	opiekuńczymi prowadzonymi przez 	powiatu obejmuje 9 szkół ponadpodstawowych i 
	Miasto Płock	ponadgimnazjalnych, 3 placówki wychowania specjalnego, 2 
	poradnie pedagogiczno - psychologiczne, 4 internaty i 
	centrum kształcenia ustawicznego oraz Młodzieżowy Dom 
	Kultury i Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka". 
	W ramach zadania realizowane są zadania wynikające z 
	Ustawy o systemie oświaty w zakresie kompetencji organu 
	prowadzącego placówki.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przyznania nagród 
	Prezydenta Miasta Płocka pracownikom oświaty z okazji 
	Dnia Edukacji Narodowej.
	Razem :	3,34	11 000,00	194 704,64	205 704,64
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	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	ODDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
	1	Poznawanie i promowanie miasta 	W ramach zadania współorganizowane są imprezy o 	01/OPZ/P	1,48	65 000,00	86 276,31	151 276,31
	poprzez imprezy turystyczne	charakterze masowym. W 30 cyklicznych imprezach 
	turystycznych (rajdach, zlotach) przewidywany jest udział 
	blisko 13.000 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych). 
	Oczekiwany rezultat to zwiększenie zainteresowania walorami
	  miasta i regionu, pozyskanie jak największego grona 
	odbiorców tej formy wypoczynku, udział w spacerach i 
	wędrówkach po wyznakowanych szlakach turystycznych. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą: współfinansowania imprez 
	turystycznych, opłacania składek członkowskich dla 
	Związku Miast Nadwiślańskich i Stowarzyszenia Gmin 
	Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
	Razem :	1,48	65 000,00	86 276,31	151 276,31
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	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	BIURO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
	1	Ochrona interesów konsumentów	Zadanie obejmuje ochronę interesów konsumentów – 	01/BRK/P	2,84	5 000,00	165 557,24	170 557,24
	mieszkańców Płocka. Realizowane jest ono poprzez ochronę 
	indywidualnych interesów konsumentów oraz ochronę 
	interesów konsumentów jako zbiorowości. Indywidualne 
	sprawy mają postać porad i informacji prawnych (na rok 
	2006 - 1.500 porad, 150 wniosków). Zadanie obejmuje 
	ponadto wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i 
	reprezentowanie konsumenta przed sądem (na rok 2006 - 30
	 powództw) oraz wstępowanie do toczących się postępowań 
	sądowych (na rok 2006 - 5 wstąpień). Ochrona zbiorowych 
	interesów konsumentów realizowana jest poprzez obserwację
	 i analizę lokalnego rynku, co skutkować może: składaniem 
	wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
	Konsumentów o wszczęcie postępowania antymonopolowego
	 (na rok 2006 - 3 sprawy) oraz składanie wniosków w sprawie
	 stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w 
	zakresie ochrony praw i interesów konsumentów (na rok 
	2006 - 1 sprawa). Ponadto zadanie to obejmuje współpracę i 
	wymianę doświadczeń z innymi organami i instytucjami 
	zajmującymi się sprawami konsumentów (na rok 2006 - 20 
	kontaktów). 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą opłat za wypisy z Krajowego 
	Rejestru Sądowego oraz kosztów procesu w sprawach 
	sądowych.
	2	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	Zadaniem jest prowadzenie edukacji konsumenckiej. 	02/BRK/P	0,16	0,00	9 327,17	9 327,17
	Zadanie obejmuje docieranie z informacjami o prawach 
	konsumenta do określonych grup społeczeństwa, 
	umożliwiające jednorazowe przeszkolenie większej liczby 
	osób. Na rok 2006 przewiduje się przeprowadzenie zajęć z 
	edukacji konsumenckiej wśród uczniów 40 klas maturalnych 
	płockich Liceów Ogólnokształcących, uczestników kursów 
	zawodowych o kierunkach handlowych organizowanych dla 
	bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku (1 
	grupa szkoleniowa) oraz wśród personelu placówek 
	handlowych (3 podmioty gospodarcze). Ponadto planowane 
	jest przeprowadzenie 60 wystąpień we współpracy ze 
	środkami masowego przekazu.
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	Razem :	3,00	5 000,00	174 884,40	179 884,40
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	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA  - Pełnomocnik Prezydenta Miasta
	 Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania 
	Bezrobocia
	1	Analiza rynku pracy	Zadanie obejmuje prowadzenie stałej analizy, oceny badania	01/PR/P	0,58	0,00	33 810,98	33 810,98
	 zagrożeń i statystyki rynku pracy oraz struktury bezrobocia
	 w Płocku. W ramach zadania przygotowywane są analizy 
	danych statystycznych. 
	Prowadzona jest również szeroka współpraca z instytucjami, 
	organizacjami pozarządowymi, organami administracji, 
	których działalność związana jest z rynkiem pracy a głównie 
	z Powiatowym oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ponadto 
	w ramach zadania prowadzona jest analiza rynku pracy w 
	aspekcie przekwalifikowań zawodowych - opiniowanie i 
	uczestnictwo w procesie ustalenia form i kierunków 
	przekwalifikowań zawodowych oraz kierunków kształcenia 
	zawodowego oraz przygotowanie projektów Uchwał Rady 
	Miasta i Zarzadzeń Prezydenta Miasta oraz sporządzanie 
	sprawozdań z ich realizacji.
	2	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	Zadanie obejmuje podejmowanie działań nakierowanych na 	02/PR/P	0,92	2 400 000,00	53 631,22	2 453 631,22
	aktywizację zawodową bezrobotnych oraz tworzenie systemu
	 przekwalifikowań zawodowych spełniających wymogi rynku 
	pracy. Ponadto zadanie obejmuje prowadzenie i organizację 
	staży w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta, 
	organizację kursów językowych oraz kursów komputerowych
	 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
	Urzędzie Pracy. 
	Wydatki bezpośrednie dotyczą pomocy finansowej na 
	zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach
	 programu pn. "Płock dla Przedsiębiorczych" skierowanego 
	do osób bezrobotnych zamierzajacych podjąć na własny 
	rachunek działalność gospodarczą oraz współfinansowania 
	gminy w bieżącym utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy.
	Razem :	1,50	2 400 000,00	87 442,20	2 487 442,20
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	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA  - Pełnomocnik Prezydenta Miasta
	 Płocka ds. Przeprawy Mostowej
	1	Koordynacja, nadzór oraz 	Zadanie obejmuje koordynację, nadzór oraz 	01/PM/P	1,00	0,00	58 294,80	58 294,80
	sprawozdawczość w zakresie 	sprawozdawczość w zakresie realizowanego zadania - 
	realizowanych zadań inwestycyjnych	budowa mostu oraz roboty regulacyjne, tj.: prowadzenie 
	nadzoru nad realizacją zadania, monitorowanie realizacji 
	inwestycji, ocenę stanu zaawansowania prac, weryfikowanie
	 rozliczeń rzeczowo - finansowych, sporządzanie sprawozdań
	 i informacji z zakresu prowadzonej inwestycji oraz 
	przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem i 
	przekazaniem zadania.
	2	Przygotowanie i koordynacja inwestycji - 	Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji do	02/PM/P	11,60	0,00	676 219,69	676 219,69
	drogi dojazdowe do mostu, obwodnica 	 realizacji tj.: ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń
	północna oraz obwodnica północno - 	 i warunków technicznych do projektowania, określenie 
	zachodnia	przedmiotu zamówienia na opracowania projektowe, 
	geodezyjne, wyceny nieruchomości oraz realizację 
	inwestycji, a także sprawdzanie pod względem 
	merytorycznym wykonanych przez wykonawców map z 
	projektowanymi podziałami nieruchomości niezbędnych do 
	realizacji prowadzonych inwestycji. Zadanie dotyczy również
	 przygotowania materiałów niezbędnych do wystąpienia o 
	wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, 
	prowadzenia spraw dotyczących nabywania (lub zamiany) 
	nieruchomości na rzecz Gminy Płock, koniecznych pod 
	realizację prowadzonych zadań oraz weryfikacji rozliczeń 
	rzeczowo - finansowych, monitorowania realizacji umów i 
	porozumień zawartych ze względu na prowadzone zadania, 
	sporządzania informacji i opracowań z zakresu 
	prowadzonych inwestycji. Ponadto zadanie dotyczy 
	koordynowania realizacji i monitorowania przebiegu i stanu 
	zaawansowania prac. W ramach realizowanych zadań 
	prowadzona jest sprawozdawczość okresowa, wnioskowanie 
	o płatność, opracowanie i aktualizacja wewnętrznych 
	procedur zarządzania i kontroli w związku z realizacją projektu
	 współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych 
	Unii Europejskiej. W ramach zadania przygotowywane, 
	realizowane i monitorowane są wnioski o zewnętrzne źródła 
	finansowania inwestycji.
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	Razem :	12,60	0,00	734 514,50	734 514,50
	KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA  - Pełnomocnik Prezydenta Miasta
	 Płocka ds. Bezpieczeństwa
	1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Wydatki bezpośrednie dotyczą partycypacji gminy w 	01/PB/P	0,50	343 000,00	29 147,40	372 147,40
	bieżącym utrzymaniu Centrum Powiadamiania 
	Ratunkowego, sfinansowania wydatków z tytułu zwiekszenia
	 liczby etatów Policji w rewirach dzielnicowych oraz 
	rekompensaty za czas służby przekraczający normę dla 
	policjantów Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
	Razem :	0,50	343 000,00	29 147,40	372 147,40
	WYDZIAŁ SKARBU I BUDŻETU  - Oddział Budżetu
	1	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	Wydatki bezpośrednie dotyczą dotacji do działalności 	01/WSBIII/D/P	0,00	7 834 000,00	0,00	7 834 000,00
	bieżącej dla następujących instytucji kultury: Płockiej 
	Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego - 
	2.293.000,00 zł., Płockiej Galerii Sztuki - 495.000,00 zł., 
	Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - 5.046.000,00 zł.
	2	Dotacja dla Zakładu Budżetowego	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą dotacji do 	02/WSBIII/D/P	0,00	5 374 000,00	0,00	5 374 000,00
	działalności bieżącej dla Zakładu Budżetowego - Zespół 
	Szkół Technicznych.
	Razem :	0,00	13 208 000,00	0,00	13 208 000,00
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	Wydziałów Urzędu Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2006
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	Total:	92,35	5 383 524,90
	33 554 469,00	38 937 993,90
Urząd Miasta Płock
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wydruk z dnia  2006-01-05	Strona 20 z  20
Wersja 9.000 z dnia 2005-12-03

