
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2010
	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 	Celem zadania jest kompletowanie i opracowywanie 	01/KP/P	16,50	70 000,00	852 713,59	922 713,59
	przechowywanie materiałów 	materiałów bibliotecznych w celu zaspokojenia 
	edukacyjnych i rekreacyjnych potrzeb czytelniczych 
	mieszakńców Płocka oraz archiwizowanie wydawnictw na 
	potrzeby bibliografii regionalnej, co oznacza koordynowanie 
	polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci 
	placówek Książnicy Płockiej. Realizując zakres rzeczowy 
	zadania instytucja dokonuje zakupów: książek dla sieci 
	placówek Książnicy; materiałów nieksiążkowych (płyt CD i 
	kaset magnetofonowych tzw. „książki mówionej” dla osób z 
	niedyspozycją wzrokową), kaset video i płyt DVD oraz 
	zbiorów elektronicznych. W ramach zadania Książnica 
	opracowuje także zgromadzone materiały biblioteczne i 
	modyfikuje komputerowe bazy zbiorów zgodnie z normami 
	bibliotecznymi, kataloguje wg opisu bibliograficznego dla 
	bibliotek terenowych oraz prowadzi klasyfikację dziesiętną i 
	przedmiotową księgozbioru. Instytucja prowadzi ponadto 
	systematyczną selekcję zniszczonych i nieaktualnych 
	materiałów bibliotecznych oraz konserwację książek między 
	innymi poprzez wzmacnianie oprawy w bibliotecznej 
	introligatorni. Prowadzi także bazę komputerową zbiorów 
	bibliotecznych. Książnica Płocka koordynuje również prace 
	związane z gromadzeniem, opracowywaniem zbiorów we 
	wszystkich jej placówkach oraz udziela pomocy 
	merytorycznej bibliotekom samorządowym terenu płockiego,
	 a także drukuje karty katalogowe lub tworzy opisy 
	katalogowe na nośnikach elektronicznych do zakupionych 
	przez nie materiałów bibliotecznych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup materiałów 
	bibliotecznych (książki, czasopisma, multimedia, materiały 
	audiowizualne).
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	2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów 	02/KP/P	42,50	0,00	2 196 383,50	2 196 383,50
	i ich ochrona	bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego na 
	miejscu w czytelniach oraz poprzez wypożyczanie 
	materiałów bibliotecznych użytkownikom do domu metodą 
	tradycyjną oraz elektroniczną. W 2010 roku wszystkie 
	wypożyczalnie i filie biblioteczne Książnicy będą 
	udostępniały swoje zbiory metodą elektroniczną. Zakłada 
	się, iż automatyzacja procesów bibliotecznych przyczyni się
	 do znacznego wzrostu jakości usług w bibliotekach i 
	usprawni obsługę użytkowników. W ramach upowszechniania
	 literatury i rozwoju czytelnictwa oraz w celach 
	promocyjnych książki i biblioteki w środowisku w 
	placówkach udostępniania, głównie w bibliotekach 
	osiedlowych oraz Bibliotece dla dzieci, prowadzona jest od 
	wielu lat działalność oświatowo - edukacyjna. W zakresie 
	edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz pedagogiki 
	bibliotecznej pracownicy Książnicy systematycznie 
	współpracują z placówkami oświatowymi i instytucjami 
	kultury oraz radami mieszkańców osiedli. Tradycyjnie już w 
	ramach akcji „Zima” oraz „Wakacje w mieście” placówki 
	biblioteczne organizują zajęcia edukacyjne z dziećmi i 
	młodzieżą, prowadzą działania animacyjne wykorzystując 
	takie formy, jak: głośne czytanie ksiażek, konkursy 
	literackie, recytatorskie i plastyczne, warsztaty plastyczne i
	 komputerowe, gry i zabawy z tekstem literackim, wystawy 
	okolicznościowe, literackie, historyczne, a nawet 
	integracyjne zabawy ruchowe. W ciągu roku szkolnego od 
	wielu lat organizowane są ponadto spotkania autorskie z 
	pisarzami i poetami mające na celu promocję literatury oraz 
	upowszechnianie czytelnictwa, głównie wśród dzieci i 
	młodzieży. Na rzecz dzieci specjalnej troski i osób dorosłych
	 niepełnosprawnych pracują głównie Biblioteka dla dzieci oraz
	 dział zbiorów audiowizualnych, który wyspecjalizował się w 
	pracy z dziećmi z dysfunkcją ruchu i porażeniem 
	mózgowym. Ze specjalną ofertą czytelniczą skierowaną do 
	dzieci w wieku od 2 do 5 lat występują dwie biblioteki - 
	Biblioteka dla dzieci i filia nr 9, które realizują swoje 
	programy autorskie w oparciu o literaturę dziecięcą oraz 
	wykorzystując elementy pedagogiki zabawy. W ramach 
	odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze 
	zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane są 
	monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały
	 książek.
	Wydatki  bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup 
	druków i kart bibliotecznych z kodem oraz kwitariuszy i 
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	znaczków pocztowych, a także honoraria związane z 
	prowadzeniem działalności oświatowo - edukacyjnej we 
	współpracy z metodykami, radami osiedla i bibliotekami 
	szkolnymi.
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2010-01-06
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 3 z  15

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2010
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	3	Działalność gospodarcza	Działalność gospodarcza Książnicy Płockiej prowadzona jest 	03/KP/P	12,50	124 000,00	645 995,15	769 995,15
	poprzez sprzedaż książek w księgarni bibliotecznej, 
	wypożyczanie kaset video i płyt DVD, odpłatne usługi 
	kserograficzne z materiałów pochodzących ze zbiorów 
	Książnicy Płockiej oraz usługi introligatorskie na rzecz 
	mieszkańców Płocka.
	Ksiągarnia biblioteczna zaopatruje klientów indywidualnych, 
	instytucje i zakłady pracy w Płocku i okolicznych gminach, 
	a także oferuje możliwość zamówienia niskonakładowych 
	rzadkich tytułów książek oraz wydawnictw o tematyce 
	regionalnej. 
	Księgarnia pomaga w organizowaniu kiermaszy książek 
	towarzyszących imprezom organizowanym dla mieszkańców
	 Płocka przez Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin i biblioteki
	 publiczne. Bierze także udział w spotkaniach autorskich 
	organizowanych w gmachu głównym Książnicy Płockiej 
	sprzedając książki promowanego autora.
	Wypożyczalnia kaset video i płyt DVD gromadzi na płytach 
	DVD nowości filmowe kina światowego, lektury szkolne, 
	klasykę filmową (pakiety wybitnych reżyserów i aktorów), 
	kino konesera, filmy dla dzieci i młodzieży oraz filmy 
	popularno - naukowe. Zbiory Wypożyczalni udostępniane są
	 mieszkańcom Płocka i okolic zgodnie z obowiązującym 
	regulaminem i cennikiem na podstawie odrębnie 
	podpisanych umów.  Wypożyczalnia bezpłatnie użycza 
	swoje zbiory instytucjom oświatowym i społecznym, takim 
	jak: świetlice środowiskowe, ośrodki wychowawcze, domy 
	opieki społecznej, szkoły. 
	Z usług kserograficznych korzystają użytkownicy Czytelni, 
	Wypożyczalni i filii bibliotecznych.    
	Wypracowane środki instytucja przeznacza na utrzymanie 
	biblioteki oraz jej działalność oświatowo - edukacyjną, 
	wydawniczą i promocyjną. Na 2010 rok zaplanowano 
	przychody w łącznej wysokości 215.000,00 zł. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup: książek i periodyków
	 do księgarni oraz kaset video i płyt DVD, a także koszty 
	odnawiania urządzeń odtwarzających.
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	4	Działalność oświatowo - edukacyjna, 	Działalność oświatowo – edukacyjna skierowana do dzieci, 	04/KP/P	10,50	15 000,00	542 635,92	557 635,92
	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. Tematem wiodącym w  2010 roku będą obchody
	 Roku Fryderyka Chopina, które uczczone zostaną cyklem 
	imprez skoncentrowanych przede wszystkim wokół osoby 
	Fryderyka Chopina z uwypukleniem biograficznych 
	konotacji kompozytora z ziemią mazowiecką. W ramach 
	realizacji zakresu rzeczowego zadania instytucja planuje 
	organizację konkursów literackich i czytelniczych o zasięgu 
	ponadlokalnym i ogólnopolskim, promocje książek z 
	udziałem ich autorów, wystawy edukacyjne, spotkania 
	poetyckie oraz działania mające na celu popularyzację 
	czytelnictwa dziecięcego.
	W ramach działalności wydawniczej instytucja planuje 
	publikację 2 numerów czasopisma „Bibliotekarz Płocki” oraz 
	wydanie tomiku wierszy nagrodzonych w Ogólnopolskim 
	Konkursie Poetyckim „O liść dębu”.
	W ramach zadania prowadzona będzie promocja zadań 
	oświatowych i działalności bibliotecznej poprzez 
	przygotowanie i rozesłanie zaproszeń, wieloformatowych 
	plakatów.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	honoraria dla członków jury organizowanych konkursów i 
	honoraria autorskie oraz koszty druku wydawnictw.
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	5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe 	Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie 	05/KP/P	4,00	0,00	206 718,45	206 718,45
	pracowników oraz współpraca między 	zawodowe pracowników bibliotek w celu lepszego spełnienia 
	bibliotekami	oczekiwań użytkowników, a także dla komunikacji z 
	użytkownikiem w językach obcych. Seminaria bibliotekarzy 
	ukierunkowane są nie tylko na przekazywaniu informacji, ale
	 także na pobudzaniu i wyzwalaniu kreatywności 
	pracowników. Program szkoleń na 2010 rok obejmuje 
	seminaria ogólne, specjalistyczne, warsztaty czytelnicze 
	oraz seminaria wyjazdowe. W programie szkoleń ujęto cykl 
	szkoleń z zakresu współczesnej literatury, psychologii 
	pracy, komputeryzacji zbiorów i animacji czytelnictwa, 
	działalności bibliotek europejskich oraz przepisów prawnych 
	dotyczących zakresu prawidłowej organizacji biblioteki, jej 
	zarządzania i finansowania. Na seminaria zapraszani są 
	wybitni specjaliści i fachowcy - uznane autorytety w danej 
	dziedzinie wiedzy. W powyższym zakresie pracownicy 
	Książnicy współpracują z Wydziałem Pedagogicznym i 
	Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
	Uniwersytetu Warszawskiego, Polskim Stowarzyszeniem 
	Pedagogów i Animatorów KLANZA, z Centrum Sztuki 
	Współczesnej w Warszawie oraz z Poradnią Pedagogiczno - 
	Psychologiczną i Regionalnym Centrum Informacji 
	Europejskiej w Płocku.
	Udział pracowników w seminariach o zasięgu 
	międzynarodowym lub ogólnopolskim organizowanych przez 
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum 
	Animacji Kultury, Bibliotekę Publiczną m. St. Warszawy i 
	inne ośrodki szkoleniowe umożliwia bibliotekarzom 
	zapoznanie się z nowoczesnymi formami przechowywania i 
	przekazywania wiedzy, normami i aspektami prawnymi, 
	nowymi, atrakcyjnymi formami pracy z czytelnikiem, a 
	także z tendencjami w bibliotekarstwie, psychologii, 
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	6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	Realizacja zadania polega na:	06/KP/P	9,50	15 000,00	490 956,31	505 956,31
	- zaspokajaniu potrzeb użytkowników biblioteki poprzez 
	przygotowanie aktualnej informacji o zbiorach i zasobach 
	informacyjnych biblioteki głównej i jej filii, a także zbiorach 
	czasopism bibliotek innych sieci;
	- realizacji obsługi informacyjnej czytelników poprzez 
	udzielanie informacji bezpośrednio, telefonicznie oraz przez 
	Internet;
	- udzielaniu informacji użytkownikom bibliotek 
	(bibliograficznych, rzeczowych i faktograficznych) z różnych
	 dziedzin wiedzy w zależności od potrzeb i zainteresowań.
	W ramach zadania tworzone są komputerowe bazy danych 
	w systemie MAK i ALEPH. W ramach Mazowieckiego 
	Systemu Informacji Bibliotecznej prowadzona jest także 
	indeksacja stron internetowych polegająca na 
	systematycznym przeglądaniu regionalnych stron www i 
	tworzeniu bazy linków poprzez grupowanie aktualnych witryn 
	wg zagadnień. 
	Zakres zadania obejmuje ponadto:
	- gromadzenie książek i broszur oraz czasopism o zasięgu 
	ogólnopolskim i regionalnym, stanowiących źródło informacji
	 o regionie;
	- wprowadzanie informacji o regionie do baz komputerowych;
	
	- współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami
	 samorządowymi polegające na przekazywaniu i wymianie 
	materiałów bibliotecznych;
	- wypożyczenia międzybiblioteczne na zamówienia 
	czytelników z innych bibliotek w kraju, udostępnianie baz 
	komputerowych także poprzez Internet, przygotowywanie 
	wydruków i kopii na dyskietkach, udostępnianie programu 
	Word, programu Informacji Prawnej Legalis;
	- prowadzenie zajęć z przysposobienia bibliotecznego w 
	formie wykładów i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych,
	 gimnazjów i szkół średnich; 
	- konwersji opisów bibliograficznych do bazy regionalnej oraz
	 do bazy zawartości czasopism;
	- sporządzaniu zestawień bibliograficznych na zamówienie 
	czytelników, realizację kwerend i wypożyczeń 
	krótkoterminowych oraz przygotowywanie archiwalnych 
	numerów czasopism i książek zamawianych pocztą 
	elektroniczną na uzgodniony termin.
	Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim 
	zakupu materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej 
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	oraz prasy.
	7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	Planowany na 2010 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje 	07/KP/P	7,50	20 000,00	387 597,09	407 597,09
	wymianę serwerów sieci komputerowej w budynku głównym 
	oraz zmianę sieciowego systemu operacyjnego w celu 
	zwiększenia bezpieczeństwa sieci; zakup sprzętu 
	komputerowego w związku z planowanym wprowadzeniem 
	zintegrowanego systemu Aleph, który wymaga wysokiej 
	klasy sprzętu oraz szybkich łączy internetowych (w 2010 
	roku planowane jest uruchomienie udostępniania w 
	programie Aleph w filiach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7 oraz w 
	Czytelni Głównej). 
	W 2010 roku planowane jest ponadto uruchomienie 
	zautomatyzowanego wypożyczania zbiorów w filii 
	bibliotecznej nr 13 oraz Wypożyczalni kaset video i płyt 
	DVD z wykorzystaniem programu MAK. W planach jest 
	także: zaprojektowanie i stworzenie nowej strony internetowej
	 Biblioteki, spełniającej wyższe standardy komunikacji i 
	przekazywania informacji; koordynacja procesu 
	automatyzacji bibliotek; konserwacja sprzętu 
	komputerowego; nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem, 
	sprzętu komputerowego; realizacja i kontrola zamówień 
	poszczególnych działów pracy na zakup tuszy i tonerów do 
	drukarek. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują utrzymanie 
	internetu i strony internetowej.
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	8	Działalność w zakresie profilaktyki 	W ramach zakresu rzeczowego zadania obejmującego 	08/KP/P	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	uzależnień, rozwiązywania problemów 	prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, 
	alkoholowych oraz przeciwdziałania 	rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
	przemocy w rodzinie	 przemocy w rodzinie w 2010 roku w ramach realizacji 
	projektu „Żyję zdrowo i bezpiecznie” kontynuowane będą 
	działania wokół tematu rodzina. Poprzez proponowane przez 
	Książnicę działania edukacyjne i animacyjne oraz wspólne 
	zabawy będą umacniane więzy rodzinne, koleżeńskie, a 
	także wskazywane sposoby na kreatywne zabawy podczas 
	spotkań w gronie rodzinnym. Poprzez różne formy pracy z 
	książką Biblioteka zachęca do czytania, spędzania wolnego 
	czasu z literaturą, pokazując, że książka jest nie tylko 
	źródłem informacji i wiedzy, ale także umożliwia zabawę i 
	przeżycia estetyczne, stanowiąc doskonałe antidotum na 
	nudę, czy pojawiające się problemy.
	W 2010 roku Książnica Płocka będzie kontynuować 
	popularyzację książki poprzez dyskusje oraz organizację 
	imprez edukacyjno - oświatowych, konkursów, lekcji 
	bibliotecznych, wystawek książek, spotkań z pisarzami oraz 
	z psychologami. Zastosowane zostaną także zabawowe 
	formy popularyzacji literatury, takie jak festyny rodzinne i 
	pikniki literackie.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honoraria autorskie 
	prowadzących zajęcia wykładowo - warsztatowe, a także 
	zakup nagród dla laureatów konkursów. 
	
	
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej wynosi 
	103,00 etaty, z czego pracownicy zatrudnieni na 92,25 
	etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji,
	 natomiast 10,75 etatu to pracownicy obsługi.
	Razem :	103,00	247 000,00	5 323 000,00	5 570 000,00
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	PŁOCKA GALERIA SZTUKI
	1	Organizowanie wystaw	Realizacja zadania polega na stworzeniu różnorodnej pod 	01/PGS/P	5,50	109 500,00	486 869,57	596 369,57
	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 ramach tak 
	zwanej Galerii dużej w 2010 roku Płocka Galeria Sztuki 
	zamierza zorganizować 8 wystaw na dwóch poziomach, w 
	ramach których zaprezentuje prace wybitnych polskich i 
	zagranicznych twórców, których dzieła eksponowane są w 
	najbardziej prestiżowych salonach wystawowych: wystawa 
	malarstwa 4 artystek z Warszawy; wystawa prezentująca 
	projekty pokonkursowe zagospodarowania terenów Płocka; 
	wystawa malarstwa przełomów XIX i XX wieku; „Wystawa 
	Płockiej Plastyki", w tym wystawa pokonkursowa o 
	tematyce płockiej; wystawa rzeźby profesorów 
	Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; indywidualna 
	wystawa malarstwa Piotra Nalewajko; wystawa poświęcona 
	kulturze egipskiej pn. „Klątwa Faraonów”.
	Planowane do organizacji przez instytucję w 2010 roku 
	wystawy w ramach tak zwanej Galerii małej, prezentujące 
	między innymi prace artystów nieprofesjonalnych to: 
	wystawa pasteli płockiej artystki Zofii Samosiuk - 
	Zarembowej, wystawa związana z Rokiem Chopinowskim, 
	wystawa japońskiego plakatu sportowego, wystawa 
	fotografii przemysłowej, wystawa pokonkursowa prac 
	jednoplanszowych, wystawa tkaniny użytkowej.
	Przychody związane z organizowanymi wystawami 
	zaplanowane zostały w wysokości 28.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: 
	honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło oraz 
	umów zleceń, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji 
	imprez, reklamy i transportu wystaw, druku zaproszeń na 
	wystawy i związanych z nimi opłat pocztowych, a także 
	delegacji i noclegów oraz zakupu innych usług dotyczących 
	organizacji wystaw.
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	2	Działalność edukacyjna	Działalność edukacyjna - będąca uzupełnieniem działalności 	02/PGS/P	4,00	13 500,00	354 086,96	367 586,96
	wystawienniczej - ułatwia widzom zrozumienie i akceptację 
	sztuki współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez 
	prowadzenie: spotkań edukacyjnych towarzyszących każdej
	 wystawie, podczas których omawiana jest jej tematyka, 
	techniki wykonania i osadzenie w sztuce współczesnej oraz 
	odniesienia do historii; spotkań z twórcami, komisarzami 
	wystaw i krytykami; pokazów multimedialnych (filmy, 
	dźwięk, obrazy statyczne) - Galeria przewiduje 
	przeprowadzenie w 2010 roku 7 warsztatów. 
	Zadanie realizowane jest ponadto poprzez organizownie 
	konkursów plastycznych. Zaplanowane do realizacji w 2010 
	roku konkursy to: konkurs dla środowiska płockiego o 
	tematyce płockiej oraz konkurs na komiks jednoplanszowy 
	w formacie 100 x 70 o tematyce płockiej i ogólnej.
	Elementem prowadzonej przez instytucję działalności 
	edukacyjnej są: katalogi, druki ulotne i plansze 
	informacyjne, będące jednocześnie uzupełnieniem 
	działalności wydawniczej Galerii. 
	W ramach zadania instytucja planuje także kontynuację 
	Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu.
	Przychody z opłat za udział w zajęciach plastycznych oraz w
	 zajęciach z wiedzy o sztuce zaplanowane zostały w 
	wysokości 20.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z 
	organizacją Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu, 
	warsztatów poświęconych wiedzy o sztuce oraz warsztatów 
	plastycznych, obejmując w szczególności koszty: 
	zapewnienia noclegów i wyżywienia dla prelegentów, wypłaty
	 honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło oraz 
	zakupu materiałów niezbędnych do organizacji warsztatów. 
	Obejmują ponadto koszty: zakupu materiałów i usług 
	niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz 
	opłat pocztowych.
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	3	Działalność wydawnicza	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne i 	03/PGS/P	2,00	49 000,00	177 043,48	226 043,48
	edukacyjne. 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 2010 
	roku w ramach tak zwanej Galerii dużej instytucja zamierza 
	wydać: 8 katalogów, 32 plakaty, 8 zaproszeń do wystaw, a 
	także 12 druków ulotnych, 6 druków okolicznościowych oraz 
	12 bilbordów. Plan działalności wydawniczej w ramach tak 
	zwanej Galerii małej obejmuje: 7 folderów, 7 plakatów i 8 
	druków ulotnych. 
	Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących 
	wystawom zaplanowane zostały w wysokości 30.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw 
	towarzyszących wystawom.
	
	
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 2.000,00 zł. nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, tj. głównie w postaci odsetek 
	bankowych.
	
	
	
	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galeri Sztuki wynosi 
	11,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 9 etatach 
	wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, 
	natomiast 2,5 etatu to pracownicy obsługi.
	Razem :	11,50	172 000,00	1 018 000,00	1 190 000,00
Urząd Miasta Płock - wydruk z dnia 2010-01-06
Aplikacja wspomagająca ... LBPP 2004.  Wersja 9.301 z dnia  2007-10-03
	Strona 12 z  15

	Wykaz zadań budżetowych	Wersja
	Jednostek pozabudżetowych Powiatu	Minimum
	w roku budżetowym 2010
	Numer 	Liczba 	Wydatki 	Wydatki 	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	pośrednie	ogółem
	Lp	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO
	1	Organizacja koncertów dla mieszkańców 	Realizacja zadania polega na organizacji koncertów 	01/POS/P	42,15	767 459,00	2 404 828,79	3 172 287,79
	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 w regionie i 
	na terenie całego kraju. Realizując zadanie w 2010 roku 
	Orkiestra planuje wykonanie w Sali Koncertowej Państwowej 
	Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku 31 koncertów 
	symfonicznych otwartych dla mieszkańców miasta Płocka, 
	a także 10 koncertów symfonicznych szkolnych i 2 
	koncertów kameralnych. Planowana ogólna liczba słuchaczy
	 to 18.000 osób.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty zaplanowane zostały w wysokości 400.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów oraz dyrygentów) oraz honorariów 
	zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu, a 
	także koszty obsługi technicznej koncertów. Obejmują 
	ponadto koszty: zakwaterowania zapraszanych muzyków i 
	solistów oraz dyrygentów, wynajmu Sali Koncertowej, 
	wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, reklamy 
	realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka (w 
	tym plakatowania afiszy), wypożyczania nut oraz opłacania 
	składek członkowskich ZAiKS.
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	2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku	Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury 	02/POS/P	1,10	38 000,00	62 759,47	100 759,47
	 przedszkolnym oraz młodzieży	muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli 
	funkcjonujących na terenie miasta Płocka poprzez 
	organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się 
	w cyklach jednomiesięcznych. 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: 
	prezentacje 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. 
	Główne cele edukacyjne zadania to pobudzanie 
	wszechstronnego rozwoju dzieci oraz pomoc w podejmowaniu
	 działań w celu kształcenia artystycznego dzieci 
	uzdolnionych muzycznie. 
	W zaplanowanym do realizacji na 2010 rok programie 
	edukacji muzycznej dzieci i młodzieży znajduje się 60 
	koncertów kameralnych szkolnych oraz 234 audycje 
	umuzykalniające.
	Planowana łączna liczba odbiorców ww. koncertów i audycji 
	to 23.000 dzieci.
	Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na 
	koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w 
	wysokości 15.000,00 zł.
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów) oraz honoraria zespołów muzyczno - 
	aktorskich doangażowanych biorących udział w zadaniu, a 
	także koszty związane z opłacaniem składek członkowskich 
	ZAiKS.
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	3	Organizacja Letniego Festiwalu 	Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację Festiwalu 	03/POS/P	3,75	122 000,00	213 952,74	335 952,74
	Muzycznego	Muzycznego, będącego imprezą cykliczną odbywającą się w
	 miesiącu lipcu. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki 
	wśród szerokiej publiczności. Festiwal stanowi uzupełnienie 
	oferty turystycznej skierowanej do gości, którzy corocznie 
	w sezonie letnim odwiedzają Płock. Wychodzi równocześnie 
	naprzeciw potrzebom miasta prezentując koncerty muzyki 
	popularnej, kameralnej, dzieła sceniczne i koncerty 
	symfoniczne. Koncerty odbywają się w miejscach 
	szerokiego dostępu dla słuchaczy, to jest głównie na Rynku 
	Starego Miasta. W 2010 roku instytucja planuje wykonanie 
	w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego 6 koncertów 
	otwartych dla ogółem 4.000 słuchaczy. 
	Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 
	koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych 
	muzyków i solistów) oraz współudziału w zadaniu 
	zapraszanych zespołów muzyczno – aktorskich, a także 
	zakwaterowania zaproszonych solistów i muzyków biorących
	 udział w zadaniu, obsługi technicznej koncertów, reklamy 
	realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta poprzez 
	plakatowanie afiszy oraz opłacania składek członkowskich 
	ZAiKS.
	
	
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w 
	wysokości 185.000,00 zł nie związanych z realizacją 
	konkretnego zadania, w tym między innymi w postaci 
	wpływów od sponsorów oraz z wynajmu pomieszczeń i 
	odsetek bankowych.
	Razem :	47,00	927 459,00	2 681 541,00	3 609 000,00
	Total:	161,50	9 022 541,00
	1 346 459,00	10 369 000,00
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