
    

OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 44.598.529,38 zł.  

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 44.598.529,38 zł.   

01/BIS/I/P

Budowa  łącznika  pomiędzy  Rondem  Wojska  Polskiego  a  węzłem  obwodnicy  północno  -  zachodniej  "Bielska"  wraz  z  budową  węzła
"Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy - Miasto Płock - Etap I (Biuro Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 918.565,17 zł. 

W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową
węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy - Miasto Płock – Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 –2013, w 2015 roku planowane jest przeprowadzenie działań informacyjno –
promocyjnych unijnego źródła dofinansowania Projektu oraz finansowe i rzeczowe rozliczenie Projektu. 
W ramach zadania zaplanowano:
- publikację ogłoszeń informacyjnych, 
- emisję spotów radiowych, 
- organizację konferencji zamykającej Projekt oraz informacje na billboardach.
Po  zakończeniu realizacji  Projektu  współfinansowanego ze  środków z  budżetu  Unii  Europejskiej planowane jest  wykonanie opracowania  w zakresie stopnia
osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu.
Ponadto w ramach zadania zaplanowano wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, wydatki za pełniony nadzór inwestorski oraz
badania laboratoryjne.

02/BIS/I/P



Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową
obwodnicy (Biuro Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 4.537.525,46 zł. 

b) Budowa ronda „Dobrzyńska”

W ramach  powyższego zadania  w 2015  roku  planowane jest  zakończenie prac  związanych z  opracowaniem dokumentacji  projektowo –  kosztorysowej  dla
przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ronda oraz budowa skrzyżowania
Dobrzyńska-Zglenickiego.

c) Budowa odcinka od węzła „Boryszewo” do węzła „Długa”

W ramach zadania w 2015 roku planowane jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka od węzła „Boryszewo”
do węzła „Bielska” (Etap II łącznika), wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji oraz rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy
dwóch kolejnych etapów obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka tj. na odcinku od węzła „Boryszewo” do węzła „Bielska” i dalej od węzła „Bielska” do węzła
„Długa”. Nad realizacją robót budowlanych zapewniony zostanie nadzór inwestorski oraz autorski. 
Ponadto w ramach zadania planowane jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę cieku wodnego Mała Rosica oraz wykonanie robót w zakresie budowy nowych
przepustów drogowych, budowy umocnień dna i skarp z jednoczesnym poszerzeniem cieku.

03/BIS/I/P

Regulacja Kępy Ośnickiej (Biuro Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 50.000,00 zł.

Środki zabezpieczone na 2015 rok pozwolą na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z regulacją Kępy Ośnickiej w zakresie opracowania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi.

04/BIS/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni (Biuro Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 500.000,00  zł. 

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia wraz z budową ekranów akustycznych, 
która będzie stanowiła podstawę do wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę drogi.
06/BIS/I/P



Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W (Biuro Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 100.000,00  zł. 

W ramach powyższego zadania  w 2015  roku planuje się rozpoczęcie prac  przygotowawczych związanych z  przebudową drogi w zakresie opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi. 

07/BIS/I/P

Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych
funkcji gospodarczych (Biuro Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 10.000,00  zł. 

Środki zabezpieczone na 2015 rok pozwolą na rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z budową nowego odcinka ulicy od węzła „Trzepowo” trasy północno
- zachodniej do granic miasta i włączenie w drogę powiatową Nr 5205W na terenie Gminy Stara Biała wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.

08/BIS/I/P

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą  (Biuro
Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 29.900.000,00  zł. 

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się budowę i przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562, w zakresie m.in.:
1. Rozbudowy ulicy Traktowej długość odcinka 1090 m,
2. Budowy skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową w km 45 + 570,85 do km 45 + 694,26 drogi wojewódzkiej 562 w tym rondo,
3. Budowy skrzyżowania skanalizowanego ul. Maszewskiej i ul. Traktowej z ul. Dobrzyńską w ramach rozbudowy ul. Dobrzyńskiej – rondo – od km 47 + 729

do km 47 + 957,
4. Przebudowy drogi wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową przyłącza elektroenergetycznego na ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od km 48

+ 655 do km 48 + 962 (307 m) – od ronda przy ul. Gałczyńskiego do mostu na rzece Brzeźnicy,
5. Rozbudowy ulicy Dobrzyńskiej w Płocku od km 48 + 538 do km 47 + 950 z wyłączeniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Medyczną,
6. Budowy ronda Dobrzyńska – Zglenickiego.
Nad prowadzonymi robotami sprawowany będzie nadzór inwestorski i autorski.

02/WIRI/I/P



Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Przygotowania
Projektów Inwestycyjnych) 

Kwota: 3.113.420,25 zł.

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na rozliczenie finansowe zadania. 
Ponadto wykonywane będą czynności nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i rękojmi.

03/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Szpitalnej

Kwota: 959.212,10 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa ulicy Szpitalnej w zakresie
budowy chodników i ścieżki rowerowej.

11/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Harcerskiej

Kwota: 97.723,50 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo -  kosztorysowa rozbudowy ulicy Harcerskiej wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zostanie zlecona aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej w zakresie skrzyżowania z
ulicą Harcerską.

12/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Informacji Miejskiej



Kwota: 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz rozpoczęcie realizacji budowy SIM w zakresie
informacji kierującej kierowców.

13/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace przygotowawcze 

Kwota: 166.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów
Chłopskich w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej.

14/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg –  rozbudowa ulicy Bielskiej  - prace przygotowawcze

Kwota: 278.262,90 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie rozbudowy jezdni i
chodników, budowy ścieżki rowerowej, rozbudowy/przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód do rzeki Brzeźnicy.

15/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg –  rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku  na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy – prace przygotowawcze

Kwota: 68.880,00 zł.



W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od  ulicy
Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy, z  wyłączeniem skrzyżowań: Dobrzyńska/Medyczna,  Dobrzyńska/Traktowa/Maszewska i  Dobrzyńska/Zglenickiego, w zakresie
rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem do rzeki Brzeźnicy.

16/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska na Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski 

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku nastąpi rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska polegającej na budowie
ronda wraz z brakującą infrastrukturą.

17/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy

Kwota: 3.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planuje się przebudowę skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy. Przebudową objęte zostaną
następujące skrzyżowania: 1. Maja - Królewiecka -  3. Maja; 1. Maja -  Sienkiewicza; 1. Maja - Kolegialna; Plac Obrońców Warszawy – Kościuszki.

18/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt

Kwota: 60.000,00 zł.



W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i
Wiadukt w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.

19/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg –  rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej  z ulicą Traktową – prace przygotowawcze 

Kwota: 29.999,70 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową w zakresie
budowy ronda wraz z infrastrukturą drogową.

20/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy  3. Maja 

Kwota: 70.110,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulicy 3. Maja w zakresie rozbudowy
jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.

21/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze 

Kwota: 57.741,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy ulicy Raczkowizna w zakresie przebudowy
jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej.

22/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Chopina 

Kwota: 83.640,00 zł.



W ramach  powyższego zadania  w 2015  roku  planowane jest  opracowanie dokumentacji  projektowo -  kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina  w zakresie
przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.

23/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kolejowej 

Kwota: 128.999,30 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku  zostanie opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy Kolejowej w zakresie przebudowy
jezdni,  chodników,  oświetlenia ulicznego, budowy kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód do przepompowni RZGW wraz z uzyskaniem pozwolenia
wodnoprawnego. 

26/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych 
zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze 

Kwota: 18.450,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo -  kosztorysowa przebudowy Trasy ks.  J.  Popiełuszki w zakresie
wykonania  dwóch przepustów na  rowie odwadniającym,  przebudowy wyspy dzielącej  przy  rondzie oraz  wyznaczenia  przejścia  dla  pieszych i  przejazdu dla
rowerzystów.

27/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa

Kwota: 100.000,00  zł.



W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od
ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.000.000,00 zł.  

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.000.000,00  zł.

12/WIRIII/I/P

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap III (Wydział Inwestycji i
Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 7.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa zostanie zrealizowany III etap zadania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.100.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 300.000,00 zł.

03/WZK/I/P

Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)

Kwota: 300.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów
dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku, które będą wykorzystywane przez służby patrolowo – interwencyjne i kryminalne na terenie miasta.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  1.500.000,00 zł.



01/WZK/I/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej  Straży Pożarnej w Płocku  przy ul.  Popłacińskiej  8 – Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)

Kwota: 1.500.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem
na dofinansowanie kontynuacji budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 300.000,00 zł.

02/WZK/I/P

Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Wydział
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)

Kwota: 300.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego przeznaczonego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta.
 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.683.825,16 zł. 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne    500.000,00 zł. 

05/SPS24/I/P

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku

Kwota: 500.000,00 zł.



W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakupione wyposażenie do nowego budynku szkoły.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące      3.981.502,53 zł. 

03/WIRIII/I/P

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku  (Wydział Inwestycji i  Remontów – Referat
Remontów)

Kwota: 3.981.502,53 zł. 

W 2015 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie projektu pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w
Płocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013,
Priorytet V „Wzmocnienie roli miasta w rozwoju regionu”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe         150.000,00 zł. 

05/TMZST/I/P

Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zostanie zakupione wyposażenie hali sportowej  w Zespole Szkół Technicznych.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność         52.322,63 zł. 

03/TMZSUIP/I/P

Realizacja projektu pn.: „W przyszłość bez obaw”

Kwota: 52.322,63 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowany jest zakup pieca konwekcyjno – parowego, schładzarki szokowej oraz pakowarki próżniowej – do pracowni
gastronomicznej.



DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 257.000,00 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 257.000,00 zł.

01/WIRIII/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – modernizacja budynku (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 107.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku wykonana zostanie izolacja ścian fundamentowych i posadzek piwnic oraz przebudowa tarasu nad parterem 
stanowiących II etap zadania.

06/OOW/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego 

Kwota: 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupiony zostanie 9 miejscowy samochód osobowy do przewozu dzieci – VAN.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 384.000,00 zł. 

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 384.000,00 zł. 

01/BRN/I/P

Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 (Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych)

Kwota: 134.000,00  zł.



W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupiony zostanie bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb jednostki.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł. 

02/BRN/I/P

Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 (Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych) 

Kwota: 250.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupiony zostanie autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb jednostki.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 150.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 888.000,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze   400.000,00 zł.

05/SO002A/I/P

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2  – zakup wyposażenia

Kwota: 400.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowany jest zakup wyposażenia Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 88.000,00 zł.

05/MDK/I/P



Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia

Kwota: 88.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku zakupione zostanie wyposażenie do sali plastycznej, sali tanecznej, łazienki, szatni, pomieszczeń gospodarczych oraz
sprzęt muzyczny, nagłośnienie i podesty.   

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 400.000,00 zł.

02/WIRIII/I/P

Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja (Wydział Inwestycji i Remontów – Referat Remontów)

Kwota: 400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2015 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz wykonane zostaną roboty budowlane związane z 
przystosowaniem pomieszczeń III i IV piętra do potrzeb bursy szkolnej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 839.784,37 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki  839.784,37 zł.

01/WSBIII/D/I/P

Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury  (Wydział  Skarbu i Budżetu – Oddział Budżetu)

Kwota: 839.784,37 zł.



W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowane jest udzielenie dotacji celowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na  realizację
projektu pn.: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy Płockiej” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla działania 6.1 „Kultura”, Priorytet VI „Wykorzystywanie walorów naturalnych i
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”.  

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT   60.751.138,91 zł. 

Wszystkie zadania majątkowe gminne i powiatowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.
      

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 152.041.028,93 zł. 
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