	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2007
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO
	1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i 	Realizacja zadania polega na koordynowaniu polityki 	01/KP/P	14,50	211 202,40	718 658,29	929 860,69
	przechowywanie materiałów 	gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek 
	Książnicy Płockiej (w Wypożyczalni i Czytelni Głównej, 
	Bibliotece dla dzieci, Dziale zbiorów audiowizualnych oraz 
	filiach bibliotecznych na terenie miasta) w celu zaspokojenia
	 edukacyjnych i rekreacyjnych potrzeb czytelniczych 
	mieszkańców Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania 
	instytucja dokonuje zakupów materiałów nieksiążkowych 
	(płyt CD i kaset magnetofonowych tzw. ”książki mówionej” 
	dla osób z niedyspozycją wzrokową), kaset video i płyt DVD
	 oraz zbiorów elektronicznych, a także opracowuje 
	zgromadzone (zakupione oraz ofiarowane przez darczyńców) 
	materiały biblioteczne i modyfikuje komputerowe bazy 
	zbiorów zgodnie z normami bibliotecznymi. 
	W ramach zadania Książnica Płocka prowadzi 
	systematyczną selekcję zniszczonych i nieaktualnych 
	materiałów bibliotecznych oraz konserwację książek m. in. 
	przez wzmacnianie ich oprawy w bibliotecznej introligatorni. 
	Instytucja przewiduje prowadzenie w 2007 roku 
	alfabetycznych katalogów kartkowych we wszystkich 
	placówkach bibliotecznych Książnicy Płockiej oraz tworzenie 
	katalogowej bazy bieżących nabytków Wypożyczalni i 
	Czytelni Głównej w sysytemie MARC 21, przejście do 
	systemu Aleph i powielanie kart katalogowych na 
	komputerze oraz prowadzenie katalogów centralnych - 
	komputerowych księgozbiorów filii miejskich Książnicy, 
	Działu zbiorów audiowizualnych oraz bibliotek powiatu 
	płockiego. Ponadto Książnica Płocka udziela instruktażu 
	filiom i bibliotekom samorządowym w zakresie: gromadzenia
	 i opracowania zbiorów, wyboru literatury fachowej i 
	wydawnictw regionalnych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów 
	bibliotecznych (książki, czasopisma, multimedia, materiały 
	audiowizualne) i wydawnictw fachowych oraz materiałów do 
	opracowywania zbiorów bibliotecznych i kart bibliotecznych; 
	druk kart katalogowych oraz konserwację zbiorów 
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	2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów 	02/KP/P	45,75	13 000,00	2 267 490,82	2 280 490,82
	i ich ochrona	bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego 
	poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych metodą 
	tradycyjną (40% placówek) oraz elektroniczną (60% 
	placówek). Ponadto w ramach realizacji zadania filie 
	Książnicy Płockiej prowadzą edukację kulturalną 
	mieszkańców miasta i powiatu płockiego poprzez organizację
	 różnego rodzaju form pracy z czytelnikiem indywidualnym, 
	jak i zbiorowym (dziećmi z przedszkoli, uczniami szkół 
	podstawowych, młodzieżą gimnazjów i szkół 
	ponadgimnazjalnych), w tym: spotkań autorskich z 
	pisarzami, prelekcji ze specjalistami różnych dziedzin, lekcji 
	bibliotecznych, konkursów czytelniczych, literackich i 
	plastycznych, wystaw książkowych, spotkań z baśnią, 
	imprez o charakterze artystyczno - literackim, kół 
	zainteresowań, festynów osiedlowych. Ważnymi 
	przedsięwzięciami realizowanymi w ramach zadania są także:
	 systematyczna selekcja zbiorów eliminująca ze stanu 
	biblioteki dokumenty zniszczone, zdezaktualizowane i zbędne
	 (dublety), systematyczna konserwacja introligatorska 
	książek i czasopism (łącznie 2.000 jednostek) oraz 
	odpowiednie zabezpieczenie zbiorów audiowizualnych i 
	dokumentów elektronicznych. W ramach zadania przewiduje 
	się również zautomatyzowanie procesów bibliotecznych w 
	filiach nr 5, 6, 9, 10, 13.
	Wydatki  bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup 
	druków i kart bibliotecznych z kodem, a także zakup 
	materiałów introligatorskich, druków bibliotecznych, 
	kwitariuszy, znaczków pocztowych i  materiałów 
	szkoleniowych.
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	3	Działalność gospodarcza	Realizacja zadania polega na prowadzeniu Wypożyczalni 	03/KP/P	16,00	30 500,00	793 002,25	823 502,25
	kaset video i płyt DVD dla klientów indywidualnych, a także
	 świadczenie usług introligatorskich oraz kserograficznych. 
	Wypracowane środki instytucja przeznacza na utrzymanie 
	biblioteki oraz jej działalność oświatowo - edukacyjną, 
	wydawniczą i promocyjną. Na 2007 rok zaplanowano 
	przychody w łącznej wysokości 500.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup: kaset video i płyt 
	DVD do Wypożyczalni; urządzeń i materiałów 
	introligatorskich na potrzeby świadczonych usług 
	introligatorskich i kserograficznych; a także koszty 
	odnawiania urządzeń odtwarzających.
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	4	Działalność oświatowo - edukacyjna, 	Działalność oświatowo – edukacyjna skierowana do dzieci, 	04/KP/P	11,25	30 000,00	557 579,71	587 579,71
	wydawnicza i promocyjna	młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję 
	literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o 
	najwyższych walorach artystycznych i społecznych, co 
	sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W
	 przypadku ludzi młodych działalność ta pełni rolę 
	wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii 
	społecznej. W 2007 roku instytucja planuje zrealizowanie w 
	ramach działalności oświatowo – edukacyjnej między innymi
	 następującego zakresu rzeczowego:
	a) konkursy literackie i czytelnicze (o zasięgu 
	ponadlokalnym i ogólnopolskim) dla dzieci i młodzieży, 
	rozwijające ich indywidualne uzdolnienia:
	- „Pięknie być człowiekiem” (XXVIII Konkurs recytatorski dla 
	dzieci i młodzieży z powiatów: płockiego, gostynińskiego, 
	kutnowskiego, sierpeckiego i łęczyckiego),
	- „Młodzi twórcy literatury” (XVII Konkurs literacki dla dzieci i 
	młodzieży ph. ”Moja mama”),
	- „O liść dębu” (XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. 
	Broniewskiego dla  poetów nieprofesjonalnych), 
	- „Kornel Makuszyński” (konkurs czytelniczy dla dzieci i 
	młodzieży z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego);
	b) promocje książek z udziałem ich autorów w cyklu „Płocka 
	premiera miesiąca”;
	c) wystawy edukacyjne:
	- „Mój Płock” (wystawa prac fotograficznych członków 
	Płockiego Towarzystwa Fotograficznego),
	- "Broniewski nieco inaczej" (wystawa z okazji 110 rocznicy 
	urodzin i 45 rocznicy śmierci Poety, przygotowana we 
	współpracy z Muzem Władysława Broniewskiego w 
	Warszawie),
	- "Spacer po Płocku - śladami płocczan patronujących 
	naszym ulicom" (wystawa prezentująca historię ulic naszego
	 miasta z cyklu "Pamięć musi trwać..."),
	- "Miłość silniejsza niż śmierć" (wystawa poświęcona Poetom
	 Polski Walczącej),
	- "Wyspiański" (wystawa z okazji rocznicy 100 lat od śmierci
	 dramatopisarza, poety, malarza i refomatora teatru),
	- "Pomarańczowa alternatywa. Surrealizm czy pierwsza 
	kampania społeczna?" (wystawa autorstwa Waldemara 
	Frydrycha),
	- "Z teki płockiego kolekcjonera" (wystawa prezentująca 
	zbiory płockich kolekcjonerów):
	d) wykłady popularyzujące literaturę i historię,
	- "Broniewski inaczej" - sesja popularno-naukowa w 110 
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	rocznicę urodzin i 45 rocznicę śmierci Patrona Książnicy 
	Płockiej,
	- cykl wykładów popularyzujących dbałość o kulturę i 
	czystość języka polskiego
	e) zajęcia oświatowo-integracyjne
	- „VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - piknik z 
	Grzegorzem Kasdepke i podsumowanie Akcji "Cała Polska 
	czyta dzieciom",
	- "Uliczka Pani Chotomskiej" - III Przegląd teatrzyków 
	dziecięcych.
	W ramach działalności wydawniczej instytucja planuje 
	opracowanie i wydanie:
	- 2 numerów czasopisma „Bibliotekarz Płocki”,
	- „Bibliografii Mazowsza Płockiego”,
	- tomiku wierszy nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie 
	Poetyckim „O liść dębu”,
	- w formie elektronicznej Słownika biograficznego 
	"Płocczanie znani i nieznani".
	W ramach zadania prowadzona będzie: promocja zadań 
	oświatowych i działalności bibliotecznej w mediach lokalnych
	 i ogólnopolskich, dokumentacja multimedialna przedsięwzięć
	 organizowanych w placówkach bibliotecznych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup: materiałów do 
	przygotowania ekspozycji, wypłatę honorariów dla członków 
	jury organizowanych konkursów oraz honorariów autorskich, 
	nagrody dla uczestników konkursów, a także koszty podróży
	 i noclegów zapraszanych autorów oraz koszty druku 
	wydawnictw.
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	5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe 	Realizacja zadania obejmuje doskonalenie zawodowe oraz 	05/KP/P	3,75	54 706,31	185 859,90	240 566,21
	pracowników oraz współpraca między 	dokształcanie pracowników bibliotek w celu lepszego 
	bibliotekami	spełnienia oczekiwań użytkowników, a także dla komunikacji 
	z użytkownikiem w językach obcych. Szkolenia bibliotekarzy
	 ukierunkowane są na przekazywanie informacji, pobudzanie 
	i wyzwalanie kreatywności pracowników. Książnica Płocka 
	dbając o wszechstronny rozwój bibliotekarzy z terenu miasta
	 Płocka i powiatu płockiego zaplanowała organizację w 2007 
	roku następujących szkoleń: ogólnych - dla kierowników filii 
	bibliotecznych i bibliotekarzy płockich bibliotek i placówek 
	samorządowych z powiatu płockiego, specjalistycznych - z 
	zakresu komputeryzacji zbiorów i pracy z dziećmi i 
	młodzieżą, wyjazdowych - udział w semianariach 
	ogólnopolskich i wojewódzkich, a także wymianę 
	doświadczeń między bibliotekami oraz warsztaty czytelnicze.
	 Pracownicy z poszczególnych działów pracy Książnicy: 
	audiowizualnego, metodycznego, oświatowego, a także 
	komputeryzacji, gormadzenia i opracowania oraz 
	udostępniania zbiorów biorą corocznie udział w naradach i 
	seminariach wojewódzkich i ogólnopolskich. Bibliotekarze 
	otrzymują pomoc: przy wdrażaniu nowych przepisów 
	prawnych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem 
	bibliotek; w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji 
	zbiorów; przy organizacji i realizacji imprez kulturalno – 
	oświatowych w bibliotekach; w zakresie komputeryzacji (a w 
	szczególności przy wprowadzaniu dokumentów do nowych 
	baz danych: MAK i Aleph). Książnica opracowuje i przesyła 
	do bibliotek różnego rodzaju materiały metodyczne 
	(regulaminy konkursów, scenariusze imprez, informacje o 
	autorach, itp.) oraz prenumeruje czasopisma  fachowe. 
	W zakresie doskonalenia pracowników Książnica 
	współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim, Centrum 
	Sztuki Współczesnej, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów 
	i Animatorów KLANZA, Poradnią Pedagogiczno - 
	Psychologiczną oraz Regionalnym Centrum Informacji 
	Europejskiej w Płocku.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: honorariów i podróży prelegentów, zakupu 
	materiałów wizualnych i metodycznych oraz urządzeń 
	związanych z organizacją szkoleń i seminariów dla 
	pracowników bibliotek oraz zakupu czasopism fachowych dla
	 bibliotekarzy.
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	6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	Realizacja zadania polega na przygotowywaniu dla 	06/KP/P	8,00	18 500,00	396 501,13	415 001,13
	czytelników aktualnej informacji o zawartości zbiorów i 
	zasobów informacyjnych biblioteki głównej, jej filii, a także 
	innych bibliotek; zapewnieniu obsługi informacyjnej 
	czytelników poprzez udzielanie informacji bezpośrednio, 
	telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na
	 podstawie baz katalogowych, bibliograficznych i 
	faktograficznych; kontynuacji tworzenia baz 
	komputerowych: katalogowej, regionalnej, zagadnieniowej 
	oraz centralnego katalogu czasopism w bibliotekach 
	płockich. 
	Udostępnianie informacji elektronicznej wymaga 
	systematycznego szkolenia przyszłych użytkowników 
	bibliotek poprzez realizowanie programu z przysposobienia 
	bibliotecznego dla uczniów gimnazjów i liceów. Zakres 
	zadania obejmuje ponadto: gromadzenie materiałów o 
	regionie (dokumentów życia społecznego, pism ulotnych i 
	czasopism); opracowywanie i przygotowywanie do druku 
	"Bibliografii Mazowsza Płockiego" oraz w wersji elektronicznej
	 "Bibliografii województwa mazowieckiego"; współpracę z 
	bibliotekami innych sieci; wymianę wydawnictw, czasopism i
	 broszur; wypożyczanie międzybiblioteczne z innych 
	bibliotek w kraju zgodnie z zamówieniami czytelników. W 
	informatorium biblioteki udostępniana jest baza LEX 
	Polonica, WORD, Internet oraz własne bazy komputerowe. 
	Zasób informatyczny biblioteki poszerzony będzie w wyniku 
	realizacji projektu Mazowiecki System Informacji 
	Bibliotecznej zakładającej digitalizację zasobów regionalnych,
	 dostęp do platformy edukacyjnej, czatów i forów 
	dyskusyjnych. Średnio rocznie Książnica Płocka obsługuje 
	80.000 czytelników, udziela około 180.000 informacji, 
	wprowadza 2.000 rekordów do bazy zawartości czasopism 
	oraz dokonuje konwersji ponad 5.000 opisów 
	bibliograficznych do bazy regionalnej.
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim 
	zakupu materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej, a 
	także tworzenia bazy katalogowej wydawnictw 
	periodycznych i ciągłych oraz wypożyczeń 
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	7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	Zakres rzeczowy zadania obejmuje koordynowanie działań 	07/KP/P	5,75	32 014,00	284 985,18	316 999,18
	zmierzających do wykorzystania technologii 
	informatycznych w działalności Książnicy Płockiej w celu 
	przyspieszenia i ułatwienia pracy. Przewidziano też 
	zautomatyzowanie wypożyczania zbiorów bibliotecznych w 
	filiach nr 6, 9, 10 i 13 oraz w wypożyczalni kaset video i płyt
	 DVD, jak również uruchomienie filii nr 5 w nowym lokalu. 
	Ponadto w planie działalności Książnicy Płockiej na 2007 rok
	 przewiduje się zaprojektowanie i stworzenie nowej strony 
	internetowej Biblioteki, spełniającej wyższe standardy 
	komunikacji i przekazywania informacji. Instytucja planuje w
	 2007r. dokonać wymiany przestarzałego sprzętu 
	komputerowego i zwiększyć liczbę stanowisk dla 
	użytkowników oraz podłączyć do Internetu filię nr 6, 10, 13. 
	 
	Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup materiałów (taśmy, 
	etykiety, dyskietki, tusze, tonery); zakup sprzętu 
	komuterowego, zakup programów komputerowych i ich 
	uruchomienie; utrzymanie internetu i strony internetowej 
	oraz aktualizację posiadanych baz danych i ich 
	8	Działalność w zakresie profilaktyki 	W ramach zakresu rzeczowego zadania obejmującego 	08/KP/P	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	uzależnień, rozwiązywania problemów 	prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, 
	alkoholowych oraz przeciwdziałania 	rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
	przemocy w rodzinie	 przemocy w rodzinie w 2007 roku organizowane będą 
	festyny, konkursy, zajęcia warsztatowo - wykładowe 
	skierowane do mieszkańców miasta Płocka.
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zakupu materiałów 
	plastycznych i dekoracyjnych niezbędnych do organizacji 
	imprez plenerowych i konkursów oraz zakupu nagród 
	książkowych dla laureatów konkursów, a także wynagrodzeń
	 psychologów prowadzących zajęcia wykładowo - 
	warsztatowe.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej wynosi 
	105,00 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 94,25 
	etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji,
	 natomiast 10,75 etatu to pracownicy obsługi.
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	9	Zadania inwestycyjne	W ramach zadania zostanie przeprowadzona adaptacja 	09/KP/P	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	pomieszczeń na potrzeby Książnicy Płockiej im. Wł. 
	Broniewskiego.
	Razem :	105,00	410 922,71	5 204 077,29	5 615 000,00
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	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
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	w roku budżetowym 2007
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	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA GALERIA SZTUKI
	1	Organizowanie wystaw	Realizacja zadania polega na stworzeniu różnorodnej pod 	01/PGS/P	5,00	75 000,00	390 000,00	465 000,00
	względem artystycznym oferty wystawienniczej dla 
	mieszkańców miasta Płocka oraz oferty najciekawszych 
	zjawisk w życiu plastycznym. Zadanie obejmuje działania 
	organizacyjne (opracowanie programu, stworzenie koncepcji 
	plastycznej wystaw, ich transport, montaż i demontaż), jak 
	również promocję i dokumentację działań. W 2007 roku 
	Galeria zamierza zorganizować 10 wystaw, w ramach 
	których zaprezentuje prace wybitnych polskich i 
	zagranicznych twórców, których dzieła eksponowane są w 
	najbardziej prestiżowych salonach wystawowych. W swoim 
	programie instytucja przewiduje prezentację różnych 
	dyscyplin sztuki  (malarstwo, fotografia, plastyka, rzeźba). 
	Wśród autorów należy wymieć takie nazwiska jak: Grzegorz 
	Biliński (scenografia telewizyjna, architektura wnętrz, grafika
	 komputerowa, film), Radek Nowakowski (typografia), Jan 
	Lebenstein (malarstwo, rysunek), Marian Kruczek 
	(rzeźbiarstwo), Pablo Picasso (grafika). Wystawom 
	towarzyszyć będą spotkania autorskie. Ponadto w ramach 
	zadania instytucja zaprezentuje 2 ogólnopolskie wystawy: 
	Małych Form Grafiki Cyfrowej oraz Grafiki Komputerowej 
	przedstawiającej dorobek Galerii w zakresie cyfrowej obróbki
	 obrazu.
	Przychody związane z organizowanymi wystawami 
	zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł., z czego 
	10.000,00 zł. ze sprzedaży biletów i 5.000,00 zł. w postaci 
	wpływów od sponsorów.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: zakupu 
	materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu 
	wystaw, wypożyczania wystaw, honorariów wynikających z 
	zawartych umów o dzieło oraz umów zleceń, druku zaproszeń
	 na wystawy i związanych z nimi opłat pocztowych, 
	rozplakatowywania afiszy, dokumentacji wystaw (serwis 
	zdjęciowy, video), utrzymania baneru reklamowego i 
	reklamy Galerii w wydawnictwie, a także delegacji i noclegów.
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	2	Działalność edukacyjna	Działalność edukacyjna - bedąca uzupełnieniem działalności 	02/PGS/P	4,00	35 000,00	312 000,00	347 000,00
	wystawienniczej - ułatwia widzom zrozumienie i akceptację 
	sztuki współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez 
	prowadzenie: spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, 
	wykładów oraz projekcji filmów o sztuce; organizowanie 
	olimpiad i konkursów oraz zajęć z historii sztuki. W ramach 
	zadania Instytucja realizuje również "Żywą Galerię 
	Objazdową" polegającą na wyjazdach z dziełami sztuki, 
	artystami i historykami sztuki do szkół na terenie miasta 
	Płocka i okolic.
	Wydatki bezpośrednie związane są z: wypłatą honorariów 
	wynikających z zawartych umów o dzieło, zapewnieniem 
	noclegu i wyżywienia dla prelegentów, zakupem materiałów 
	niezbędnych do zorganizowania konkursów.
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	3	Działalność wydawnicza	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, 	03/PGS/P	2,00	30 000,00	156 000,00	186 000,00
	edukacyjne, a także oświatowe. Wydawnictwa w formie 
	katalogów i folderów ułatwiają widzom zrozumienie wystaw i 
	przybliżają sylwetki artystów oraz ich sztukę. Zaproszenia i 
	plakaty pełnią rolę promocyjną i informacyjną. Poprzez 
	wymianę wydawnictw Galeria uczestniczy w życiu 
	kulturalnym kraju, współpracuje także z instytucjami 
	kulturalnymi za granicą. Wydawnictwa Płockiej Galerii Sztuki
	 znajdują się w księgozbiorach Instytutu Sztuki Polskiej 
	Akademii Nauk, Galerii „Zachęta”, Centrum Sztuki 
	Współczesnej, Instytutu Adama Mickiewicza, galeriach i 
	uczelniach artystycznych. W 2007 roku Galeria zamierza 
	wydać 12 katalogów (w tym dwa do wystaw zbiorowych) w 
	połączeniu z drukami towarzyszącymi (banery, plakaty, 
	zaproszenia).
	Przychody ze sprzedaży katalogów zaplanowane zostały w 
	wysokości 4.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw 
	towarzyszących wystawom oraz zakupem papieru i tonerów 
	do plotera.
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 1.000,00 zł. nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, tj. głównie w postaci odsetek 
	bankowych.
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galeri Sztuki wynosi 
	11,00 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 9,50 
	etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji,
	 natomiast 1,50 etatu to pracownicy obsługi.
	Razem :	11,00	140 000,00	858 000,00	998 000,00
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	PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
	1	Organizacja koncertów dla mieszkańców 	Realizacja zadania polega na organizacji koncertów 	01/POS/P	43,15	619 800,00	1 917 837,71	2 537 637,71
	miasta	mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród 
	społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc znaczący wkład w 
	rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne 
	na wysokim poziomie merytorycznym. Działania 
	podejmowane w ramach zadania stanowią wzbogacenie 
	oferty kulturalnej dla społeczeństwa miasta, zapewniając mu
	 bezpośredni kontakt z twórcami kultury oraz stanowią 
	element kulturotwórczy, a także promują miasto Płock w 
	regionie i na terenie całego kraju. Realizując zadanie w 2007 
	roku Orkiestra planuje wykonanie 28 koncertów 
	symfonicznych otwartych, 1 koncertu symfonicznego 
	zamkniętego, 5 koncertów kameralnych oraz 15 koncertów 
	symfonicznych szkolnych. Wśród artystów nie zabraknie 
	międzynarodowej sławy dyrygentów, solistów, gwiazd opery 
	i operetki.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty zaplanowane zostały w wysokości 197.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów oraz dyrygentów), zakwaterowania 
	zapraszanych muzyków i solistów oraz dyrygentów, 
	honorariów zespołów doangażowanych biorących udział w 
	zadaniu, reklamy na terenie miasta Płocka realizowanych 
	przedsięwzięć, wynajmu sali, obsługi technicznej oraz koszty
	 związane z wypożyczaniem nut.
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	2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku	Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury 	02/POS/P	1,10	30 800,00	48 890,42	79 690,42
	 przedszkolnym oraz młodzieży	muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli 
	funkcjonujących na terenie miasta Płocka poprzez 
	organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się 
	w cyklach jednomiesięcznych po 26 audycji w miesiącu i 
	trwają przez okres 10 miesięcy od stycznia do grudnia z 
	wyłączeniem czasu przeznaczonego na wypoczynek letni. 
	Projektem objęte są  wszystkie placówki przedszkolne z 
	terenu miasta Płocka. Celem zadania jest wytworzenie 
	wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz 
	zapoznanie się z zagadnieniami muzyki dawnej i 
	współczesnej. Realizowane w ramach zadania audycje 
	umuzykalniające obejmujące: prezentację instrumentów 
	muzycznych, edukację muzyczną oraz przekazywanie 
	podstawowej wiedzy o muzyce przybliżają dzieciom wartości 
	ze świata muzyki. Nauka połączona z zabawą, naturalny 
	kontakt z elementami sztuki stanowią przejaw działalności 
	merytorycznej niezbędnej do ukształtowania przyszłych 
	odbiorców kultury muzycznej. Edukacja muzyczna dzieci 
	stanowi ważny element wychowawczy i dydaktyczny, który 
	jest ściśle związany z procesem dydaktycznym zawartym w
	 programach nauczania wychowania przedszkolnego.
	Główne cele edukacyjne zadania to pobudzanie 
	wszechstronnego rozwoju dzieci oraz pomoc w podejmowaniu
	 działań w celu kształcenia artystycznego dzieci 
	uzdolnionych muzycznie.
	Program zawiera w szczególności treści merytoryczne, takie
	 jak: umiejętność słuchania muzyki, pojęcia muzyczne 
	niezbędne do prowadzenia rozmów o sztuce, różnorodność 
	muzyki ojczystej i muzyki innych regionów świata, wartości 
	muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej, obserwację świata
	 dźwięku, zapoznanie z instrumentami i formami 
	muzykowania, poznanie formy aktywności muzycznej w 
	lokalnym środowisku.
	W zaplanowanym do realizacji na 2007 rok programie 
	edukacji muzycznej dzieci i młodzieży znalazły się 
	następujące koncerty kameralne:
	- „Z Karnawałem przez wieki” – styczeń '2007,
	- „Budowanie nastroju” – luty '2007,
	- „Spotkanie z tradycją - polskie tańce ludowe” – 
	marzec'2007,
	- „Literatura i sztuka jako źródło muzycznej inspiracji” – 
	kwiecień '2007,
	- „Jazda na puzonie; czyli Uśmiech i Żart w muzyce” – maj 
	'2007,
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	- Spotkanie młodzieży z Płocką Orkiestą Symfoniczną – 
	czerwiec '2007,
	- „Tam gdzie mieszka muzyka” – wrzesień '2007,
	- „W chacie Konika polnego” – październik '2007,
	- „Zabawa w dźwięki" – listopad '2007,
	- „Dlaczego melodia wzrusza” – grudzień '2007.
	Łącznie w 2007 roku Orkiestra planuje wykonać 260 audycji 
	umuzykalniających i 40 koncertów kameralnych szkolnych. 
	
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w 
	wysokości 8.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów).
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	3	Organizacja Letniego Festiwalu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację Festiwalu 	03/POS/P	3,75	113 000,00	166 671,88	279 671,88
	Muzycznego	Muzycznego, będącego imprezą cykliczną odbywającą się w
	 miesiącach letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja 
	muzyki wśród szerokiej publiczności. Festiwal stanowi 
	uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej do gości, 
	którzy corocznie w sezonie letnim odwiedzają Płock. W 
	ramach Festiwalu odbywają się koncerty symfoniczne, 
	kameralne i oratoryjne oraz recitale solowe, a także 
	prezentowana jest muzyka jazzowa i popularna. Koncerty te 
	odbywają się głównie w zabytkowych częściach miasta. W 
	ramach Festiwalu mają miejsce także koncerty 
	promenadowe – głównie na Rynku Starego Miasta w Płocku.
	 W 2007 roku instytucja planuje zorganizowanie w ramach 
	Letniego Festiwalu Muzycznego 4 koncertów otwartych, w 
	tym m. in. scenicznych (plenerowych), wystawienie opery 
	G. Pucciniego „Tosca” z udziałem chórów i solistów teatrów 
	scen krajowych, koncerty plenerowych: "Muzyki dawnej" i 
	"Muzyki dla Ciebie" oraz 5 koncertów kameralnych na Letniej
	 Scenie Starego Rynku, które będą uwzględniać zarówno 
	muzykę klasyczną, jak i rozrywkową.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów) i technicznej realizowanych 
	przedsięwzięć oraz ich reklamy na terenie miasta Płocka, a 
	także współudziału w zadaniu zapraszanych zespołów 
	muzyczno – aktorskich, zakwaterowania zapraszanych 
	muzyków i solistów, wypożyczania nut.
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 100.000,00 zł. nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, w tym między innymi w postaci 
	wpływów od sponsorów oraz z wynajmu pomieszczeń i 
	odsetek bankowych.
	Razem :	48,00	763 600,00	2 133 400,00	2 897 000,00
	Total:	164,00	8 195 477,29
	1 314 522,71	9 510 000,00
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