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	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	PŁOCKA  ORKIESTRA  SYMFONICZNA  IM.  W.  LUTOSŁAWSKIEGO
Organizacja koncertów dla mieszkańców		
 		miasta			01/POS/P
plan					25,90	190.720,00	1.234.891,06	1.425.611,06
wykonanie			24,90	180.337,00	521.496,84	701.833,84
% wykonania			94,46 %	41,23 %	49,23 %
		W I półroczu 2004 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała 	ogółem
		8 koncertów otwartych: 5 koncertów  w Teatrze Dramatycznym 	w Płocku, 
		w których uczestniczyło łącznie 1.796 słuchaczy; koncert w Bazylice 
		Katedralnej dla 200 słuchaczy; koncert w Szkole Podstawowej 	w Lipnie dla 
		250 słuchaczy oraz koncert na Starym Rynku w Płocku dla około 500 	słuchaczy.
		Ponadto w zrealizowanym przez instytucję programie imprez 	kulturalnych 
		znalazło się 17 koncertów solistyczno – kameralnych, których 	słuchaczami było
		łącznie 5.100 osób oraz 6 koncertów edukacyjnych dla 2.092 słuchaczy. 	
		Zorganizowane koncerty, mające na celu popularyzowanie 	kultury muzycznej 
		wśród społeczeństwa miasta Płocka oraz edukację młodzieży to m. in.:
	koncert otwarty “Gala Karnawałowa” prowadzony przez Bogusława 

  Kaczyńskiego z udziałem solistów: M. Długosz (sopran), I. Tober (sopran), 
  D. Stachura (tenor) oraz R. Wróblewski (tenor),
	koncert otwarty „Płockie Kolędowanie” z udziałem solistów: J. Horodko

  (sopran) i T. Szlenkier (tenor) oraz Kameralnego Chóru Akademickiego 
  Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych 
  w Płocku, Chóru Państwowej Szkoły Zawodowej Vox Juventutis,
  Kameralnego Chóru Akademickiego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica,
  Chóru Minstrel Liceum  Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego,
	koncert otwarty „Lutosławski in memoriam” z udziałem: J. Nycz (śpiew), 

  A. Kruszewski (baryton) i H. Jóźwiak (recytacja),
	trzy koncerty symfoniczne w Teatrze Dramatycznym w Płocku (w tym: dwa

  edukacyjne i jeden otwarty) w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej
  pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego oraz z udziałem Kuby Jakowicza 
  (skrzypce); w programie znalazły się fragmenty „Jeziora łabędziego” 
  P. Czajkowskiego  oraz  „Symfonia hiszpańska” E. Lalo,
	koncert edukacyjny (otwarty) „Młodych talentów” mający miejsce w Teatrze

		  Dramatycznym w Płocku w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej 
		  pod dyrekcją M. Niesiołowskiego z udziałem: A. Kramarz (skrzypce), 
		  A. Kamczarzyk (skrzypce), P. Józefowicz (trąbka),      
	koncert otwarty zorganizowany na Starym Rynku w Płocku z okazji Święta

  Narodowego 3 – go Maja w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej 
  pod dyrekcją M. Dworzyńskiego z udziałem Kameralnego Chóru 
  Akademickiego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, 
  Kameralnego Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej, Chóru 
  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Miusicum,  

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
 

	dwa koncerty edukacyjne oraz koncert otwarty muzyki filmowej 

  skomponowanej przez Krzesimira Dębskiego w wykonaniu Płockiej Orkiestry
  Symfonicznej pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego oraz z udziałem Anny 
  Jurksztowicz, 
	 koncert edukacyjny w Teatrze Dramatycznym w Płocku ”Przeboje XX wieku”

 w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją J. Walczyńskiego 
 z udziałem Affabre Concinui, R. Hylla, L. Marciniaka, P. Czekały, 
 P. Lewandowskiego, P. Dziurla oraz A. Hoffmana.	
Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu w okresie sprawozdawczym
wyniosły 40.886,00 zł. co stanowi 38,75% ich planu rocznego oraz 5,8%
poniesionych kosztów zadania.										 Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim 	z obsługą muzyczną
koncertów, w tym honorariami muzyków i solistów; współudziałem zespołów
doangażowanych; zakwaterowaniem zaproszonych muzyków i solistów; 
obsługą techniczną koncertów; a także reklamą obejmującą druk i plakatowanie
afiszy; wynajmem sal; opłacaniem składek na ZAiKS oraz wypożyczaniem nut.


Organizacja Letniego Festiwalu 
    Muzycznego			02/POS/P		
plan					3,25	87.020,00	158.007,72	245.027,72
wykonanie			3,25	47.796,00	69.461,67	117.257,67
% wykonania			54,93 %	43,96 %	47,86 %	 W ramach Letniego Festiwalu Muzycznego Płocka Orkiestra Symfoniczna 
	zorganizowała w I półroczu 2004 roku trzy koncerty skierowane do szerokiego
	grona publiczności:		
	koncert pn. „Przeboje XX wieku” w Teatrze Dramatycznym w Płocku 

  w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Jana Walczyńskiego
  z udziałem Affabre Concinui, R. Hylla, L. Marciniaka, P. Czekały, 
	P. Lewandowskiego, P. Dziurli, A. Hoffmana; w programie znalazły się m. in.:
	„Deszczowa piosenka”, „Chattanooga Choo – Choo”, „Moonlight Serenade”,
 „Lullaby of Broadway”, „Smile”, „Que Sera Sera Sera”, „Mona Lisa”,
	koncert pn. „Kocham życie” na Starym Rynku w Płocku w wykonaniu Płockiej

  Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Radosława Kiszewskiego z udziałem 
  znanej piosenkarki Joanny Rawik,
	koncert pn. „Jazzmani kameralnie” w wykonaniu: zespołu „Rubinstein
  Quartet”, P. Redeł, T. Gołębiewskiego, M. Pejskiego, J. Żebrowskiej.  
	Dochody w wysokości 1.501,00 zł uzyskane z w/w zadania stanowią 100,1%

	ich planu rocznego oraz 1,3% poniesionych kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z obsługą muzyczną
	imprez, tj. honorariami muzyków oraz kosztami zakwaterowania zaproszonych


	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


	muzyków i solistów, a także ze współudziałem zespołów muzyczno - aktorskich,
	z reklamą realizowanych przedsięwzięć, obsługą techniczną koncertów oraz 
	opłatami za czynsz. 


Organizacja koncertów dla dzieci 
		w wieku przedszkolnym			03/POS/P
plan					0,35	13.000,00	17.016,22	30.016,22
wykonanie			0,35	8.118,00	7.480,49	15.598,49	
% wykonania			62,45%	43,96%	51,97%
	W  I półroczu 2004 roku w celu popularyzowania kultury muzycznej 
	w przedszkolach oraz wytworzenia wśród najmłodszej publiczności fascynacji 
	muzyką Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 144
	audycje przedszkolne obejmujące: prezentację instrumentów muzycznych, 
	edukację muzyczną, przekaz wiedzy o muzyce. Celem audycji było przybliżenie
	dzieciom wartości ze świata muzyki. Naturalny kontakt dzieci z elementami sztuki 
	wykonawczej stanowił przejaw „pracy u podstaw” zmierzającej do właściwego 
	przygotowania przyszłych odbiorców kultury 	muzycznej. Audycje odbywały się
	w następujących blokach programowych: „Z karnawałem przez wieki”, „ Zimowe
	barwy”, „Uśmiechnięte instrumenty”, „Zaproszenie na wiosenną łąkę”,
	„Kompozytorzy dzieciom – rozśpiewane przedszkole”, „Zamawiam słońce
	– muzyka na lato”. Odbiorcami audycji było ogółem 14.160 młodych słuchaczy.
	Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim ze współudziałem 
	w koncertach zaproszonych zespołów, zakwaterowaniem zaproszonych 
	muzyków, honorariami muzyków zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, 
	a także z zakupami książek i nagród dla dzieci za udział w konkursach z wiedzy
	o muzyce zdobytej podczas uczestnictwa w koncertach. 


	W I półroczu 2004 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego
	osiągnęła ponadto dochody w wysokości 5.083,00 zł. nie związane z realizacją
	konkretnego zadania, tj. odsetki bankowe.
	


OGÓŁEM:
plan 		29,50	290.740,00	    1.409.915,00	1.700.655,00
wykonanie		28,50	236.251,00	598.439,00	834.690,00
% wykonania			81,26%	42,45 %	49,08%

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
PŁOCKA  GALERIA  SZTUKI
Organizowanie wystaw			01/PGS/P
plan					3,00	49.480,00	159.873,60	209.353,60
wykonanie			3,00	24.703,55	79.743,98	104.447,53
% wykonania			49,93%	49,88%	49,89%
	Zrealizowany w I półroczu 2004 roku przez Płocką Galerię Sztuki w ramach
	działalności wystawienniczej zakres rzeczowy zadania obejmował 8 wystaw
	przedstawiających prace młodych artystów z różnych środowisk, 
	reprezentujących różnorodnie dziedziny sztuki i wytyczających nowe ścieżki 
	w sztuce polskiej: 
	wystawę o charakterze poetyckim i baśniowym „Ogród zaklęty – w kręgu 

	     twórczości plastycznej kobiet”, na której zaprezentowano malarstwo, grafikę, 
	     fotografię, tkaninę i rzeźbę autorstwa kilkunastu artystek, 
	wystawę „Architektura płocka” zorganizowaną we współpracy z Wydziałem 

     Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka prezentującą dokonania 
     ostatnich lat oraz projekty i plansze inwestycji miejskich przewidzianych 
	     do realizacji w najbliższym czasie, a także projekty młodych płocczan 
     stanowiące ich prace dyplomowe w ramach studiów architektonicznych,
	wystawę „Dialogi – 7 młodych artystów z Warszawy” zorganizowaną we 

      współpracy ze znanym krytykiem sztuki Jerzym Brukwickim prezentującą 
      klasyczne gatunki sztuki (malarstwo, grafikę),
	wystawę malarstwa i grafiki „Conceptus est homo” autorstwa Artura 

	      Krajewskiego inspirowaną kierunkiem Nowego Realizmu (artysta łączy 
	      obrazy z twórczością literacką),
	wystawę malarstwa i grafiki autorstwa młodego artysty białoruskiego 

     pochodzenia polskiego Włodzimierza Bludnika przedstawiającą w bardzo
     ekspresyjny sposób swój własny świat, w którym splatają się wpływy sztuki 
     zachodu, prawosławia i judaizmu, 
	wystawę „Tkanina unikatowa” prezentującą prace jednej z najbardziej

	     cenionych artystek tkaniny polskiej, towarzyszącą XI Międzynarodowemu 
	     Triennale Tkaniny organizowanemu w Łodzi,
	wystawę „Cyfrowa Obróbka Obrazu” przedstawiającą dorobek ubiegłorocznych

     Warsztatów, w której udział wzięli artyści różnych dziedzin sztuki, którzy 
     używają w swojej pracy komputer; uczestnikami wystawy byli znani artyści 
     z Warszawy, Wrocławia i Płocka oraz wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych
     z Krakowa, Katowic, Łodzi i Poznania,
	poetycką wystawę zatytułowaną „Grafika i malarstwo”  prezentującą prace 

	     Dariusza Kacy – autora Logo Galerii, który w swej twórczości przedstawił dwa
     ulubione motywy: niebo oraz stworzone przez siebie gwiazdozbiory i ptaki; 
     prace Kacy są poszukiwaniem piękna i harmonii, odznaczają się znakomitym
	     wyczuciem formy i znajomością rzemiosła plastycznego.


	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


Uzupełnieniem wystaw były ściśle wiążące się z nimi programy artystyczne 
w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku: Henryka Jóźwiaka 
i Jacka Mąki, nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola
Szymanowskiego oraz ich uczniów.  
Przygotowane przez Płocką Galerię Sztuki wystawy stały na wysokim poziomie
artystycznym, zyskały pozytywne oceny w prasie, zostały także odnotowane
na stronach internetowych „Kultura polska”, którym patronuje Instytut Adama
Mickiewicza.
Przychody związane z organizowanymi wystawami osiągnęły w I półroczu 
2004 roku wysokość 483,29 zł., co stanowi 9,7% ich planu rocznego oraz 0,5%
	 poniesionych kosztów zadania.
Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: druku zaproszeń na wystawy
i związanych z nimi opłat pocztowych, dokumentacji wystaw (serwis zdjęciowy, 
video), utrzymania baneru reklamowego i reklamy Galerii w wydawnictwie, 
honorariów  wynikających z zawartych umów o dzieło, a także opłat za 
założenie i utrzymanie strony internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.


Działalność edukacyjna			02/PGS/P	
plan					1,50	14.000,00	119.905,20	133.905,20
wykonanie			1,50	0,00	59.807,98	59.807,98
% wykonania				-	49,88%	44,66%
W ramach działalności edukacyjnej, której wszystkie formy mają za zadanie 
ułatwić odbiorcy zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej, Płocka Galeria
Sztuki zorganizowała w I półroczu 2004 roku 6 spotkań autorskich z: grupą
młodych artystów z Warszawy, Arturem Krajewskim, Barbarą Pierzgalską, 
Włodzimierzem Bludnikiem, uczestnikami Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu
i Dariuszem Kacą na temat ich pracy twórczej oraz zainteresowań. Spotkaniom
towarzyszyły prelekcje i projekcje filmów o sztuce i artystach: 
- projekcja filmu Krystiana Matyska „Dziobem i pazurem” nagrodzonego na wielu
  festiwalach filmowych na świecie, 
	prelekcja Bożeny Śliwińskiej o życiu i twórczości Salvadore Dali,

- projekcja filmu hiszpańskiego „Salvadore Dali”.
Wspólnie z Płockim Towarzystwem Przyjaciół Teatru Galeria instytucja 
organizuje spotkania poświęcone sztuce operowej. W okresie sprawozdawczym 
zorganizowano 5 spotkań.  
W ramach działalności oświatowej odbywają się także prelekcje i odczyty 
o sztuce oraz konferencje dla nauczycieli. W I półroczu 2004 roku odbyły się:
- spotkanie z Jerzym Mazusiem poświęcone sztuce litografii,
- konferencja dla nauczyciela nt. polskiej plastyki współczesnej i jej wkładu
  w sztukę europejską,	
- konferencja pod hasłem „Artyści płoccy w zbiorach Płockiej Galerii Sztuki”

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
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  dla nauczycieli w ramach studiów o regionie połączona z wykładem, 
  prezentacją sylwetek artystów oraz nagrań filmowych z wystaw.
	Najpopularniejszą formą działalności oświatowej Galerii są lekcje szkolne
	i pogadanki na wystawach. W okresie sprawozdawczym odbyło się 55 lekcji
	dla 1.242 uczniów. W ramach współpracy ze środowiskiem szkolnym 
	Dyrektor Galerii uczestniczyła w jury licznych konkursów plastycznych 
	dla szkół organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
	Starostwo Powiatowe oraz Szkołę Podstawową Nr 18.
	

Działalność wydawnicza			03/PGS/P
plan					1,50	27.000,00	119.905,20	146.905,20
wykonanie			1,50	16.185,08	59.807,98	75.993,06	
% wykonania				59,95%	49,88%	51,73%				Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja wydaje materiały promujące
			i informujące o wystawach (plakaty, zaproszenia) oraz katalogi zawierające
			materiał ilustracyjny, wiadomości o autorach i interpretacje ich twórczości. 
			W I półroczu 2004 roku Płocka Galeria Sztuki w ramach działalności 
			wydawniczej przygotowała 9 zaproszeń, 2 foldery oraz 1 katalog: „Cyfrowa
			Obróbka Obrazu”. Wszystkie wydawnictwa wysłane zostały do prestiżowych
			instytucji: Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Centrum Sztuki 
			Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie oraz do Związku Polskich
			Artystów Plastyków, jak również do uczelni artystycznych. 
			Przychody ze sprzedaży katalogów w I półroczu 2004 roku wyniosły 828,06 zł.,
			co stanowi 30,1% ich planu rocznego oraz 1,1% poniesionych kosztów zadania. 
	Wydatki bezpośrednie związane są z drukiem wydawnictw towarzyszących 
	wystawom.



	Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 6,0 etatów, 
	z czego pracownicy zatrudnieni na 5,0 etatach wykonują bezpośrednio 
	zadania statutowe instytucji, natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi.


OGÓŁEM :
plan		6,00	90.480,00	399.684,00	490.164,00
wykonanie 		6,00	40.888,63	199.359,94	240.248,57
% wykonania			45,19%	49,88%	49,01%

	
	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
	KSIĄŻNICA  PŁOCKA  IM.  WŁ.  BRONIEWSKIEGO
	1	Gromadzenie, opracowanie zbiorów  		
	 i przechowywanie materiałów bibliotecznych		01/KP/P
  plan					20,00	344.200,00	834.353,73	1.178.553,73
  	wykonanie			20,00	140.347,47	393.105,96	533.453,43
 % wykonania				40,77%	47,12%	45,26%
		W ramach zadania polegającego na powiększaniu zbiorów książkowych  
	Wypożyczalni Głównej, Biblioteki dla dzieci, Działu zbiorów audiowizualnych
	oraz 13 filii bibliotecznych Książnicy Płockiej dzięki zakupom nowości 
	książkowych ze środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym
	instytucji w I półroczu 2004 roku liczba zbiorów książkowych powiększyła się
	o 4.154 pozycje oraz o 468 sztuk jednostek inwentarzowych materiałów 
	nieksiążkowych (płyty CD, kasety „książki mówionej”, kasety video i DVD, 
	zbiory elektroniczne, dokumenty życia społecznego, exlibrisy, czasopisma 
	oprawione). Dzięki darom od czytelników i instytucji oraz zakupom 
	dokonanym ze środków stanowiących zwroty za zagubione materiały 
	biblioteczne przybyło 466 jednostek inwentarzowych. Ponadto 
	zaprenumerowano 255 tytułów czasopism. W okresie sprawozdawczym 
	nowe pozycje zostały wpisane do inwentarzy, oznakowane oraz opracowane
	formalnie i treściowo zgodnie z ustalonymi normami bibliotecznymi, jak 
	również sklasyfikowane. W celu zabezpieczenia książek zakupionych 
	w oprawie broszurowej, przed udostępnieniem ich czytelnikom zszyto 3.200
	woluminów. W  ramach zadania przeprowadzana była systematycznie 
	selekcja książek zniszczonych i zdezaktualizowanych, w wyniku której,
	a także z powodu zgubienia książek przez czytelników oraz z uwagi na
	przekazanie części egzemplarzy dublujących się innym bibliotekom, 
	ze zbiorów Książnicy wycofano 7.937 egzemplarzy książek oraz 791
	jednostek zbiorów audiowizualnych. 
	Katalogi biblioteczne tradycyjne i komputerowe uzupełniane były na bieżąco
	o opisy nowych pozycji. Wydrukowano około 20.000 kart katalogowych. 	
	Katalog wszystkich placówek Książnicy i bazy komputerowe zbiorów 
	w budynku głównym oraz w filiach Nr 1, 3, 4, 5, 7 i 8, a także w Bibliotece 
	dla dzieci i w dziale zbiorów audiowizualnych były meliorowane,
	modyfikowane i porządkowane. 
	Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów bibliotecznych
	(135.595,26 zł), zakupu kart bibliotecznych oraz koszty druku kart 
	katalogowych.

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
Udostępnianie materiałów bibliotecznych
		i ich ochrona			02/KP/P
plan					40,75	33.003,01	1.828.216,27	1.861.219,28
wykonanie			40,75	11.953,94	861.364,53	873.318,47
% wykonania				36,22%	47,12%	46,92%
			W I półroczu 2004 roku w wypożyczalniach, czytelniach i kącikach czytelniczych 
			instytucji udostępniono zarówno metodą tradycyjną, jak również elektroniczną 
			łącznie 569.796 jednostek materiałów bibliotecznych. Wszystkie placówki
			instytucji odwiedziły łącznie 276.443 osoby z terenu miasta oraz powiatów:
			płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego i kutnowskiego. Zarejestrowano 33.119 
			stałych czytelników. W celu zabezpieczenia zbiorów, pracownia introligatorska
			oprawiła i zabezpieczyła przed zniszczeniem 3.887 egzemplarzy książek
			i czasopism. Dla prawidłowej realizacji zadania w I półroczu 2004 roku do 
			czytelników zalegających ze zwrotem książek wysłano około 2.000 upomnień. 
			Ponadto dzięki nagłośnieniu przez płockie media akcji „Maj – miesiącem bez kar”
			odzyskano od czytelników 1.534 woluminy. Jednocześnie w celu zabezpieczenia 
			wartościowych pozycji bibliotekarze pobierali od czytelników kaucje zwrotne
			w wysokości aktualnej ceny (rynkowej) wypożyczonej książki. 
			W ramach działań z zakresu edukacji kulturalnej filie biblioteczne oraz Biblioteka
			dla dzieci we współpracy z przedszkolami, szkołami oraz ośrodkami szkolno
- wychowawczymi w Płocku były organizatorami łącznie 1.023 następujących
rodzajów imprez: spotkań autorskich z pisarzami: konkursów literackich
	i plastycznych, lekcji bibliotecznych, imprez o charakterze artystycznym
	oraz wystaw i wystawek. W I półroczu 2004 roku odbyły się spotkania autorskie 
	m. in. z: W. Chotomską, D. Gellner, G. Kasdapke, J. Papuzińską, W. Cejrowskim,
	M. Woźniakiem, czy M. Strzałkowską, w których wzięły udział łącznie 1.424 osoby. 
Ponadto w ramach programu z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowanego 
	we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, 
	odbyło się 13 spotkań z psychologiem. Szczególną ofertę skierowali bibliotekarze
do najmłodszych czytelników w wieku 2 – 5 lat, którzy mogli uczestniczyć
	w zajęciach prowadzonych w klubie „Małego dziecka” działającym przy Bibliotece
	dla dzieci oraz kole „Małych przyjaciół książek” w Filii Nr 9. Dużym 
	zainteresowaniem cieszyły się imprezy plenerowe takie jak: „Cała Polska czyta 
	dzieciom - finał”, czy też festyn „Rodzinne popołudnie z książką” z udziałem 
	pisarki Joanny Papuzińskiej. Około 1.000 dzieci uczestniczyło w zajęciach 
	edukacyjnych odbywających się w placówkach Książnicy Płockiej podczas ferii 
	zimowych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup druków, kart bibliotecznych, kwitariuszy
	i znaczków pocztowych, honoraria autorskie oraz honoraria psychologów, koszty
	podróży i noclegów, a także zakup wydawnictw specjalistycznych i materiałów
	introligatorskich.


	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
Działalność gospodarcza			03/KP/P
plan					20,25	431.000,00	846.623,64	1.277.623,64
wykonanie			20,25	336.004,10	398.886,94	734.891,04
% wykonania	77,96%	47,12%	57,52%
	W ramach zadania Książnica Płocka prowadzi księgarnię biblioteczną 
	z salonami księgarskimi w Płocku i w Sierpcu, wypożyczalnię kaset video 
	i płyt DVD, a także świadczy usługi introligatorskie oraz kserograficzne. 
	Wydatki bezpośrednie w I półroczu 2004 roku obejmowały: zakup książek
	i periodyków, zakup kaset video, płyt DVD i urządzeń odtwarzających, zakup
	papieru kserograficznego, tonerów i urządzeń oraz zakup urządzeń
	i materiałów introligatorskich. W okresie sprawozdawczym z działalności 
	gospodarczej instytucja osiągnęła przychody w wysokości 309.605,17 zł.,
	co stanowi 30,96% ich planu rocznego oraz 42,13% poniesionych kosztów 
	zadania.


Działalność oświatowo - edukacyjna,
              wydawnicza i promocyjna			04/KP/P
plan					8,25	37.000,00	355.827,33	392.827,33
wykonanie			8,25	19.945,08	167.648,13	187.593,21
% wykonania				53,91%	47,12%	47,75%
			W ramach działalności oświatowej i edukacyjnej prowadzonej przez Książnicę
			Płocką w I półroczu 2004 roku instytucja zrealizowała następujący zakres
			rzeczowy zadania:
	zorganizowano 39 spotkań autorskich, w tym 17 dla dorosłych czytelników,
	przeprowadzono 9 promocji książek w cyklu „Płocka premiera miesiąca” 

	  następujących autorów: Niny Andrycz, Jana Pawła II, Piotra Kofty, Moniki Luft,
  Eugeniusza Wiśniewskiego, Michała Jagiełły, Wojciecha Cejrowskiego, Anny 
  Marii Zółtowskiej, Rolanda Burego i Macieja Woźniaka,
- odbyły się: 3 spotkania z poetami z Polski i zagranicy z udziałem młodzieży
			   szkół ponadgimnazjalnych; 4 spotkania w cyklu „Płockie Spotkania z Historią
			   Najnowszą” zorganizowane we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej;
   22 spotkania dla dzieci z udziałem: W. Chotomskiej, J. Papuzińskiej, 
A. Onichimowskiej, M. Strzałkowskiej, G. Kasdepke; 13 spotkań z psychologiem,
			- zaprezentowano 6 dużych wystaw, które obejrzały 2.283 osoby,
			- zorganizowano 9 koncertów muzycznych i poetycko – muzycznych,



	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie


			- odbyła się XXVI edycja Konkursu Recytatorskiego dla dzieci i młodzieży
			  im. Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, w finale której wzięło udział 
			  63 recytatorów,
- w Filii Nr 7 przeprowadzono konkurs czytelniczy „Magiczny świat Ani 
  Shirley” ze znajomości twórczości L.M. Montgomery, w finale którego 
  wzięło udział 45 osób,
			- ogłoszono XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wł. 
			  Broniewskiego „O liść dębu”,
			- we współpracy z Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Pedagogów
			   i Animatorów KLANZA zorganizowano rodzinny piknik literacki z udziałem
			  znanej pisarki J. Papuzińskiej.
Ponadto w bibliotekach na terenie miasta Płocka odbywały się systematyczne 
zajęcia z dziećmi  (139 zajęć) w ramach Klubu Małego Dziecka oraz kołach
„Małych Przyjaciół książki”. W okresie sprawozdawczym odbyły się: 304 
	lekcje biblioteczne i wycieczki po bibliotekach; 140 konkursów plastycznych; 
208 spotkań, podczas których czytano najmłodszym bajki; 140 zajęć 
plastycznych; 97 wystawek okolicznościowych; 151 zajęć świetlicowych. 
Ciekawy program zajęć dla dzieci biblioteki proponowały podczas akcji Zima.
W Filiach Nr 8, Nr 3, Nr 10 oraz Nr 1 odbyło się łącznie 12 spotkań 
	z ciekawymi ludźmi, w tym m. in. z policjantami z wydziału prewencji na
	temat sposobów zapobiegania przestępczości, leśnikami na temat ochrony 
	przyrody, jak również etnografem na temat obrzędów świątecznych czy 
	drukarzem na temat tajników jego pracy. W ramach akcji „Cała Polska czyta
	dzieciom” w Filiach Nr 1, Nr 3, Nr 6, Nr 9, Nr 10, Nr 13 i Bibliotece dla Dzieci 
odbyło się łącznie 38 spotkań, podczas których znane osobistości z życia 
społecznego czytały dzieciom fragmenty popularnych bajek.
W ramach działalności wydawniczej Książnica Płocka w I półroczu 2004 roku 
	przygotowała do druku kolejny numer „Bibliotekarza Płockiego" zawierający 
dane statystyczne za 2003 rok, wydrukowała katalog towarzyszący wystawie
poświęconej pamięci Agnieszki Osieckiej pn. „Wszystko kończy się piosenką”,
przygotowała do publikacji katalog wystawy „Gdzie są chłopcy z tamtych lat...”, 
opracowała i opublikowała w „Notatkach Płockich" „Bibliografię Mazowsza 
Płockiego" za I i II kwartał 2003 roku, a także przygotowała teksty do książki
 „Animacja czytelnictwa dziecięcego – koncepcje, doświadczenia, postulaty”
oraz część materiału fonograficznego. 
Działalność promocyjna instytucji polegała na przygotowywaniu zaproszeń 
na imprezy. 
	Poniesione wydatki bezpośrednie obejmują nagrody dla uczestników 
konkursów, honoraria oraz zakup materiałów i sprzętu.


	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
Szkolenia i doskonalenia zawodowe 
		pracowników oraz współpraca między
		bibliotekami 			05/KP/P
plan				3,00	39.000,00	147.238,89	186.238,89
wykonanie			3,00	28.725,77	69.371,64	98.097,41
% wykonania	73,66%	47,12%	   52,67%
	Realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2004 roku Książnica Płocka
	udzielała bibliotekarzom z placówek miasta i powiatu porad i konsultacji 
	w zakresie prawidłowej działalności placówek oraz ich promocji w środowisku. 
	W ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Książnica
	Płocka zorganizowała 10 seminariów z udziałem 217 osób (w tym: 8 seminariów
	ogólnych oraz 2 specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą). 
	W ramach seminariów ogólnych odbyło się 6 narad dla kierowników filii płockich
	bibliotek i 2 seminaria dla pracowników bibliotek z miasta i powiatu. 
	Na seminariach tych kontynuowano tematy dotyczące Unii Europejskiej, 
	komputeryzacji bibliotek oraz popularyzacji czytelnictwa. Seminaria 
	specjalistyczne przebiegały w formie zajęć warsztatowych pn. „Kultura mowy 
- techniki, interpretacja tekstu” prowadzonych przez specjalistów z Narodowego
	Centrum Animacji Kultury, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Regionalnego 
	Centrum Informacji Europejskiej w Płocku oraz z działu komputeryzacji i działu 
	metodycznego Książnicy Płockiej. Ponadto bibliotekarze uczestniczyli w 5 
	ogólnopolskich i wojewódzkich seminariach zorganizowanych przez 
	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Narodową, Bibliotekę 
	Publiczną miasta stołecznego Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa 
	Mazowieckiego, a poświęconych: pozyskiwaniu środków finansowych 
	i sposobów docierania do biznesu, zarządzania rozwojem biblioteki, 
	funkcjonowania bibliotek powiatowych, selekcji zbiorów, komputeryzacji 
	bibliotek, bibliografii regionalnej, czy też informacji o Unii Europejskiej. Na
	seminariach przekazano bibliotekarzom materiały metodyczne i informacyjne 
	dotyczące omawianych zagadnień, w tym: 526 egzemplarzy scenariuszy
	i konspektów zajęć, informacji o pisarzach, regulaminów konkursów; 875 
	egzemplarzy materiałów informacyjnych o Unii Europejskiej; 578 egzemplarzy
	sześciu różnych tytułów czasopism fachowych. W ramach współpracy między
	bibliotekami w okresie sprawozdawczym zorganizowano 37 wyjazdów do
	bibliotek miasta oraz powiatu płockiego, podczas których udzielono instruktażu
	w zakresie działalności kulturalno oświatowej, selekcji i inwentaryzacji zbiorów,
	opracowania zbiorów oraz promocji placówki. Ponadto udzielono na miejscu
	i telefonicznie 97 konsultacji dotyczących organizacji imprez, konkursów, 
	prowadzenia dokumentacji w bibliotece oraz przeprowadzania inwentaryzacji 
	zbiorów bibliotecznych.
	Wydatki bezpośrednie obejmują między innymi zakup urządzeń i materiałów
	wizualnych, metodycznych i czasopism fachowych dla bibliotekarzy, opłaty 
	za udział w seminariach, honoraria dla prelegentów.

	Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota 
	Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem
		Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

6    Działalność informacyjna i bibliograficzna		06/KP/P
plan					    7,75	29.000,00	380.367,14	409.367,14
wykonanie		7,75	22.707,57	179.210,07	201.917,64
% wykonania	78,30%	47,12%	    49,32%
	W I półroczu 2004 roku w ramach zadania polegającego na przygotowaniu 
	dla czytelników aktualnej informacji o zbiorach biblioteki oraz zasadach ich
	udostępniania, a także na udostępnianiu informacji bibliotecznych,
	bibliograficznych i rzeczowych umożliwiono czytelnikom korzystanie 
	z 92.281 książek i czasopism, w tym z 322 tytułów czasopism pochodzących
	z prenumeraty, wymiany oraz darów. Udzielono również 102.636 informacji 
	bibliotecznych bezpośrednio w czytelniach, telefonicznie oraz pocztą 
	elektroniczną. Ponadto w ramach działalności informacyjno – bibliograficznej
	301 osób korzystało z bazy LEX, 1.796 osób z Internetu oraz 910 osób 
	z programu Word. Na zamówienia czytelników sporządzono także 61 
	zestawień bibliograficznych w formie wydruków komputerowych, a 38 faksem
	i e - mailem.  Udostępnianie informacji zawartych w elektronicznych bazach 
	danych wymagało systematycznego szkolenia przyszłych użytkowników 
	bibliotek poprzez realizowanie programu przysposobienia bibliotecznego, 
	w ramach którego przeprowadzono 15 lekcji dla 371 uczniów gimnazjów
	i liceów. W okresie sprawozdawczym gromadzono i opracowywano 
	materiały biblioteczne (czasopisma i wydawnictwa ciągłe) wprowadzając 
	opisy (3.576 rekordów) do komputerowych baz zawierających już łącznie 
	33.260 opisów bibliograficznych. Systematycznej modyfikacji związanej 
	z uaktualnianiem opisów o nowe roczniki wpływające do bibliotek ulegały
	bazy: „Czasopisma Książnicy Płockiej” oraz „Katalog Centralny Czasopism”. 
	Po dokonanej aktualizacji pierwsza z nich zawiera 4.982 opisy, natomiast 
	druga 4.763 opisy. 
	Realizując zakres rzeczowy zadania dokonano również wyboru materiałów
	i przygotowano do druku „Bibliografię Mazowsza Płockiego” za I i II kwartał 
	2003 roku (ponad 800 opisów bibliograficznych). 
	W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano 98 zamówień
	czytelników na książki głównie w bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, 
	Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, Centralnej Bibliotece 
	Wojskowej, Bibliotece Politechniki Łódzkiej oraz Bibliotece Uniwersytetu 
	Warszawskiego.
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu pomocy 
	metodycznych o tematyce regionalnej, a także wypożyczeń 
	międzybibliotecznych, tworzenia bazy katalogowej wydawnictw ciągłych
	oraz korespondencji i przesyłek.
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   Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku		07/KP/P
plan					    4,00	74.563,46	196.318,53	270.881,99
wykonanie		4,00	18.017,81	92.495,52		110.513,33
% wykonania	24,16%	47,12%	40,80%
	W I półroczu 2004 roku zasoby sprzętowe Książnicy powiększyły się o 2
	zestawy komputerowe. Na potrzeby czytelników oraz pracowników Książnicy
	zakupiono 470 dyskietek oraz 130 płyt CD. Ponadto realizowano zakupy 
	tonerów (15 sztuk) i tuszy do drukarek (59 sztuk). W celu zwiększenia
	atrakcyjności strony internetowej Książnicy Płockiej www.bibl.plock.pl 
	zdecydowano o nabyciu programu Marcomedia Web Tools do tworzenia
	grafiki internetowej. W związku z zakończeniem abonamentu na program
	antywirusowy i bazę aktów prawnych przedłużono aktualizację programu
	MKS_VIR oraz bazy LEX Omega na kolejny rok. Zaktualizowany został
	także program Płace – Kadry firmy SoftHard. W okresie sprawozdawczym
	kontynuowano ponadto tworzenie baz w komputeryzujących się filiach
	bibliotecznych Książnicy oraz w gmachu głównym.  
	Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim zakupu programów 
	komputerowych i ich wdrażania; zakupu zestawów komputerowych, drukarek,
	skanerów, dyskietek, tuszy, tonerów; a także połączenia w jedną sieć
	skomputeryzowanych filii i informatorium gmachu głównego oraz utrzymania
	internetu i strony internetowej.  


	Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego 
	wynosi 104 etaty, z czego pracownicy zatrudnieni na 93,5 etatach wykonują
	bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 10,5 etatu to pracownicy
	obsługi.

OGÓŁEM :	
plan		104,00	987.766,47	4.588.945,53	5.576.712,00
wykonanie		104,00	577.701,74	2.162.082,79	2.739.784,53
% wykonania	58,49%	47,12%	49,13%


	
OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU :
PLAN		139,50	1.368.986,47	6.398.544,53	7.767.531,00	
WYKONANIE				138,50	   854.841,37	2.959.881,73	3.814.723,10	
%WYKONANIA	62,44%	46,26%	49,11%

