
WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ 8.250.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 8.250.000,00 zł.  

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
               banków państwowych i innych instytucji finansowych 8.250.000,00 zł.

01/ONW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Kwota: 8.250.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2013 r.

Zadanie obejmuje  wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 
realizację inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele oraz budowa wodociągu w ulicy Tokarskiej. 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 31.878.000,00 zł.  

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 5.000.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
               banków państwowych i innych instytucji finansowych 5.000.000,00 zł.



02/ONW/I/G

Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Kwota: 4.000.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.

Zadanie  obejmuje  wniesienie  wkładu  pieniężnego  do  spółki  Komunikacja  Miejska  -  Płock  Spółka  z  o.o.  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału 
zakładowego na realizację odnowy taboru poprzez zakup autobusów miejskich.

03/ONW/I/G

Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Kwota: 1.000.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2012 r.

Zadanie  obejmuje  wniesienie  wkładu  pieniężnego  do  spółki  Komunikacja  Miejska  -  Płock  Spółka  z  o.o.  z  przeznaczeniem  na  podwyższenie  kapitału 
zakładowego jako wkład własny spółki w realizacji  projektów współfinansowanych ze środków Unii  Europejskiej  dotyczących modernizacji  zajezdni  oraz 
zakupu autobusów, monitorowania wnętrza pojazdów, monitorowania i zarządzania flotą pojazdów autobusowych, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej 
na przystankach autobusowych i wdrożenia systemu biletu elektronicznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 23.228.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.228.000,00 zł. 

04/WIMI/I/G

Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 400.000,00  zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.



W 2009 roku planowane jest zakończenie podziału działek, wykupów i opracowanie dokumentacji technicznej. Ponadto nastąpi realizacja ulicy Wysokiej wraz z 
infrastrukturą.

05/WIMI/I/G

Budowa ulicy Grota Roweckiego wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji  
Inwestycji)

Kwota: 1.700.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku nastąpi realizacja ulicy Grota Roweckiego.

06/WIMI/I/G

Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 100.000,00  zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.
 
W ramach powyższego zadania zostanie rozpoczęta budowa ulicy Agrestowej.

07/WIMI/I/G

Budowa ulic: Uroczej, Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  Miejskich - Oddział Planowania,  Projektowania i  
Realizacji Inwestycji)
 
Kwota: 90.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W 2009 roku zostanie zrealizowana budowa ulicy Uroczej.
  



08/WIMI/I/G

Budowa  ulic  wraz  z  brakującą  infrastrukturą  na  Osiedlu  Radziwie  (ulice:  Drzewna,  Gromadzka,  Kapitańska,  Kotwiczna,  Leśna, 
Marynarska, Teligi,  Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji  deszczowej pozostałych ulic części zachodniej 
osiedla) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)
 
Kwota: 550.000,00  zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach  powyższego  zadania  planowane  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  i  rozpoczęcie  realizacji  części  ulicy Gromadzkiej 
(pomiędzy ulicą Stoczniową i torami kolejowymi) oraz ulicy Piaskowej (pomiędzy ulicą Stoczniową i ulicą Sukcesorską).

09/WIMI/I/G

Budowa  łącznika  pomiędzy  ulicami:  Gościniec  i  Grabówka  oraz  brakujących  sięgaczy  z  niezbędną  infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  
Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 100.000,00 zł. 
 
Termin zakończenia: 2013 r. 

W ramach powyższego zadania w 2009 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji łącznika.

10/WIMI/I/G

Budowa ulicy  Zubrzyckiego  wraz z  brakującą infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  Projektowania  i  Realizacji  
Inwestycji)

Kwota: 120.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku planowane jest zakończenie budowy ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą w rejonie istniejącej zabudowy.
Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000,00 zł. 



11/WIMI/I/G

Budowa  ulic:  Dziedziniec,  Ośnickiej  i  Imielnickiej  wraz  z  brakującą  infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 800.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zostanie zakończona budowa I etapu ulicy Dziedziniec.

 12/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 150.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Grabówka na odcinku od strzelnicy do ulicy Korczaka wraz z 
brakującą infrastrukturą i ścieżką rowerową.

 13/WIMI/I/G

Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 800.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania planowana jest realizacja budowy ulicy.



14/WIMI/I/G

Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i
     Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 240.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2014 r.

W  ramach  powyższego  zadania  w  2009  roku  zostanie  zakończona  budowa  ulicy  Dolnej  oraz  zakończy  się  opracowanie  dokumentacji  projektowo  - 
kosztorysowej ulicy Górnej. 

15/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap I (ulice: Małopolska, 
Białowieska,  Łomżyńska,  Łowicka,  Kurpiowska,  Mazurska,  Mazowiecka,  Zgodna)  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 7.270.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku zostanie zakończona budowa ulic: Mazowieckiej, Małopolskiej, Białowieskiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Kurpiowskiej, Mazurskiej i Zgodnej.
Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

16/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, 
Lubuska,  Pomorska,  Śląska,  Warmińska,  Podlaska,  Kaszubska,  Ks.  Skierkowskiego,  Kujawska)  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  
Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 521.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest rozpoczęcie budowy ulic: Żuławskiej, Lubuskiej, Pomorskiej, Śląskiej, Warmińskiej, Podlaskiej, Kaszubskiej, 
Ks. Skierkowskiego, Kujawskiej.



W 2009 roku na realizację zadania zabezpieczony został wkład własny środków umożliwiający aplikowanie o dofinansowanie realizacji zadania ze środków 
Unii Europejskiej. 

17/WIMI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej (Wydział Inwestycji Miejskich  
- Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 2.400.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania zostanie zakończone opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kościuszki 
oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.
Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

18/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, 
Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)   (Wydział  Inwestycji  Miejskich - Oddział  Planowania,  Projektowania i  
Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 360.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania nastąpi zakończenie prac projektowych budowy ulic Liściastej i Podgórze. Ponadto zlecona zostanie dokumentacja techniczna 
budowy ulicy Parcele oraz prowadzone będą wykupy działek niezbędnych do realizacji ww. ulicy.

19/WIMI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.



W ramach powyższego zadania w 2009 roku nastąpi zakończenie budowy ścieżki rowerowej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do ulicy Grabówka.

20/WIMI/I/G

Budowa  ulic:  Cedrowej,  Lipowej,  Grabowej,  Cisowej,  Wiązowej,  Jesionowej,  Botanicznej,  Wierzbowej,  Wilczej,  Borowickiej  oraz 
Harcerskiej  (odcinek  od  ulicy  Korczaka  do  ulicy  Borowickiej)  wraz  z  brakującą  infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  
Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 1.000.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2014 r.

W 2009 roku planowane jest wykonanie projektu technicznego ulic: Jesionowej, Grabowej i Botanicznej i rozpoczęcie realizacji ulicy Jesionowej.

21/WIMI/I/G

Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  Miejskich - Oddział  Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 1.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach zadania zostaną dokonane podziały i  wykupy działek.  Ponadto zostanie  zakończone opracowanie  dokumentacji  technicznej  ulicy łączącej  ulicę 
Krzywą i Sierpecką oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.

22/WIMI/I/G

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  Miejskich - Oddział  Planowania,  Projektowania i  
Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku planowane jest  zakończenie prac projektowych,  uregulowanie stanów prawnych gruntów niezbędnych do realizacji  zadania oraz rozpoczęcie 



budowy ulicy.
Na realizację ww. zadania przewidywane jest uzyskanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

23/WIMI/I/G

Budowa  ulic:  Orzechowej,  Śliwowej i  Skrajnej  wraz  z  brakującą  infrastrukturą  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 1.400.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.

W  2009  roku  zakończona  zostanie  budowa  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  w  ulicy  Skrajnej  oraz  na  działkach  niezbędnych  dla  prawidłowego 
funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulicy Skrajnej i Brzoskwiniowej. 
Ponadto zostanie wykonana nawierzchnia ulicy Skrajnej (odcinek od ulicy Sielskiej do tzw. żwirowni). 
Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 320.000,00 zł. oraz Powiatowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w wysokości 380.000,00 zł.  

24/WIMI/I/G

Budowa  ulicy  Ofiar  Katynia  wraz  z  brakującą  infrastrukturą  –  brakujący  odcinek  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 100.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.



08/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne 

W planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu nr 08/MZD/G zabezpieczone zostały środki w wysokości 3.407.000,00 zł. z przeznaczeniem na 
przebudowę parkingu przy ulicy Warszawskiej oraz na przebudowę następujących ulic: Piaska, Gierzyńskiego, Lotników, Żwirki i Wigury oraz Wschodniej. 

09/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg - Przebudowa ulicy Popłacińskiej – II etap

Kwota: 120.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka ulicy pomiędzy ulicą Kolejową i torami kolejowymi.

 
Rozdział 60095 – Pozostała działalność  3.650.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.650.000,00 zł.

25/PD/I/G

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą – projekt techniczny (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji  
Drogowych)  

Kwota: 3.000.000,00  zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach zadania w 2009 roku planowane jest opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji 
pozwalających na wykonanie przedmiotowego zadania.



26/WIMI/I/G

Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej  (Wydział  Inwestycji  Miejskich - Oddział  
Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 550.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zostanie zakończone opracowanie dokumentacji technicznej oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.

27/WIMI/I/G

Budowa lotniska – projekt techniczny  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 100.000,00 zł. 

W ramach powyższego zadania zostanie opracowany projekt techniczny budowy lotniska.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.085.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500.000,00 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1.500.000,00 zł. 

28/OGN/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy)

Kwota: 1.500.000,00  zł. 

Termin zakończenia: 2011r.



W 2009 roku w ramach realizacji zadania planowane są wykupy w celu tworzenia zasobu gminy, w tym wykupy pod planowane inwestycje oraz korzystanie z 
prawa pierwokupu.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność  6.585.000,00 zł. 
  

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  6.585.000,00 zł. 

29/WGMII/I/G

Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o.  (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Kwota: 1.850.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Zakres rzeczowy zadania 
obejmować będzie wykonanie infrastruktury technicznej na osiedlu Podolszyce w rejonie ulicy Armii Krajowej i Podolszyce „Wieś”. 

30/WGMII/I/G

Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Kwota: 270.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Miasto sfinansuje 30% 
kosztów budowy 64 lokali mieszkalnych położonych na Osiedlu Podolszyce Północ przy ulicy Armii Krajowej. Ww. lokale pozostaną w dyspozycji gminy.



31/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów) 

Kwota: 1.395.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach zadania  kontynuowana będzie  budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Misjonarskiej  oraz wykonana  zostanie  dokumentacja 
techniczna i adaptacja budynku na mieszkania komunalne przy ulicy Kolejowej 6.
Na realizację powyższego zadania przewidywane jest pozyskanie środków w wysokości 400.000,00 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego.

32/WGMII/I/G

Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów) 

Kwota: 2.720.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach I etapu zadania planowana jest przebudowa 3 budynków komunalnych. W 2009 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.

33/WGKI/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Kwota: 350.000,00  zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania  w 2009 roku następowała  będzie  refundacja  kosztów za wykonanie  przez inwestorów zewnętrznych  urządzeń kanalizacji 
deszczowej. 



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 150.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze 150.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000,00 zł.

34/WIMI/I/G

Cmentarz Komunalny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 150.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku w ramach powyższego zadania nastąpi kontynuacja budowy alejek wraz z brakującą infrastrukturą na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 2.328.000,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność   2.328.000,00 zł. 

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  2.328.000,00 zł. 

35/WSOIII/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki) 

Kwota: 28.000,00 zł. 

W ramach powyższego zadania realizowany będzie zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz zakup aplikacji dziedzinowych 
dla zabezpieczenia potrzeb sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta.



36/WSOIII/I/G

Płocka Platforma Teleinformatyczna „e – Urząd” - I etap (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki) 

Kwota: 2.300.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W  ramach  zadania  realizowane  będą  działania  związane  z  wdrożeniem systemu  elektronicznego  obiegu  dokumentów  wraz  z  portalem dostępowym  dla 
mieszkańców i przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Płocka oraz jednostkach organizacyjnych w oparciu o Płocką Bezprzewodową Sieć Informatyczną PloNET 
wraz z niezbędną do tego celu rozbudową infrastruktury teleinformatycznej.
Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu 30.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,00 zł.

37/WSOII/I/G

Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy) 

Kwota: 30.000,00  zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku w ramach powyższego zadania dokonane zostaną niezbędne zakupy na potrzeby Urzędu Miasta.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  6.600.000,00 zł.
  

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe    100.000,00 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  100.000,00 zł. 

70/WIMI/I/G

Przebudowa boisk,  urządzeń  sportowych i  terenów  zabaw  oraz  budowa sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  Nr 16  –  prace 
przygotowawcze (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach zadania nastąpi rozpoczęcie prac przygotowawczych niezbędnych do budowy sali gimnastycznej.

Rozdział 80104 – Przedszkola  5.950.000,00 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  5.950.000,00 zł. 

38/WIMI/I/G

Budowa  przedszkola  z  zapleczem  kulturalno  –  sportowym  na  Osiedlu  Ciechomice  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 3.300.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.
Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.



39/WIMI/I/G

Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

40/WGMII/I/G

Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów) 

Kwota: 2.150.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku planowane jest wykonanie remontu i rozbudowy budynku, wykonanie parkingu, urządzenie ogrodu i placu zabaw 
oraz budowa ogrodzenia i nowych przyłączy mediów.
Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 550.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550.000,00 zł.  



41/WIMI/I/G

Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej wraz z budową północnego sięgacza ulicy Kątowej oraz brakującą infrastrukturą i 
parkingiem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 550.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończone zostaną prace projektowe oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.
Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1.500.000,00 zł. 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.500.000,00 zł. 

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
               banków państwowych i innych instytucji finansowych 1.500.000,00 zł.

42/ONW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego) 

Kwota: 1.500.000,00 zł.  

Termin zakończenia: 2011 r.

Zadanie  obejmuje  wniesienie  wkładu pieniężnego do spółki  Płocki  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Spółka z o.o.  z  przeznaczeniem na podwyższenie  kapitału 
zakładowego na dofinansowanie  działalności  Zakładu Medycyny Szkolnej  w wysokości  300.000,00 zł.  oraz zakup sprzętu  medycznego,  umożliwiającego 
nowoczesną diagnostykę dla oddziałów zabiegowych na kwotę 1.200.000,00 zł.



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  3.585.000,00 zł.  
 

 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 415.000,00 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   415.000,00 zł.  

43/WGKI/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Kwota: 415.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.

   W ramach powyższego zadania w 2009 roku planowane jest:
– opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ciągu ulicznego Lachmana – Banacha, przy założeniu demontażu istniejącego

oświetlenia ulicznego na ulicy Lachmana,
– doświetlenie wybranych przejść dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego tj.  Dobrzyńska - Kobylińskiego, Bielska w 

rejonie budynku Poczty, Chopina, Kutnowska przy Zespole Szkół Rolniczych, Bielska przy budynku Starostwa Powiatowego oraz Kazimierza Wielkiego na 
odcinku od Nowowiejskiego do Topolowej,

– opracowanie projektu i wykonanie iluminacji elewacji frontowej budynku Ratusza,
– uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ulicy Semestralnej i w rejonie budynku przy ulicy Wolskiego 6.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 3.170.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.170.000,00 zł.



44/WIMI/I/G

Pasaż Paderewskiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 500.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku rozpocznie się realizacja kolejnego odcinka Pasażu Paderewskiego.

45/WGKI/I/G

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach  (Wydział  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Kwota: 2.400.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku planuje się kontynuację robót rozpoczętych w 2008 roku wchodzących w zakres I etapu zadania. W ramach II etapu zadania planowana jest 
realizacja budowy alejek spacerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obiektów małej architektury, zabezpieczeniem zboczy skarpy, wykonaniem 
iluminacji budynku Sądów oraz kompleksowych nasadzeń zieleni obejmujących teren I i II etapu prac. 

46/WGKI/I/G

Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Kwota: 150.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania  w 2009 roku planowane  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowo – kosztorysowej  zagospodarowania  Placu  Obrońców 
Warszawy oraz fragmentu pasa drogowego ulicy Kościuszki w rejonie pomnika Władysława Broniewskiego. 



47/WIMI/I/G

Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego na Placu Gabriela Narutowicza - projekt techniczny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział  
Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 120.000,00 zł. 

W ramach powyższego zadania zostanie wykonany projekt techniczny budowy pomnika.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 200.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200.000,00 zł. 

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
              jednostek sektora finansów publicznych 200.000,00 zł.

11/POKIS/G

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – zadania inwestycyjne

Kwota: 200.000,00  zł.

W 2009 roku planowane jest udzielenie dotacji  celowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego i 
montaż urządzeń do monitorowania zachowań naciągów linowych zadaszenia amfiteatru pod wpływem występujących warunków atmosferycznych.



DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
 1.910.000,00 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne 1.910.000,00 zł. 

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.900.000,00 zł.

48/WIMI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji).

Kwota: 1.900.000,00  zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku planowane jest zakończenie przebudowy pawilonu dydaktycznego, kontynuacja budowy alejek oraz zakończenie prac projektowych pawilonu 
żyraf. Ponadto w ramach zadania nastąpi kontynuacja prac projektowych na podstawie koncepcji zagospodarowania nowopozyskanego terenu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   10.000,00 zł. 

02/MOZOO/G

Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych

W  planie  finansowym  Miejskiego  Ogrodu  Zoologicznego  w  zadaniu  Nr  02/MOZOO/G  zabezpieczone  zostały  środki  w  wysokości  10.000,00  zł.  z 
przeznaczeniem na zakup dodatkowej licencji systemu finansowo – księgowego oraz pakietu systemów do ewidencji środków trwałych i wyposażenia. 



DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 41.780.000,00 zł. 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 41.780.000,00 zł.  

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41.780.000,00 zł. 

49/WIMI/I/G

Rozbudowa i  zagospodarowanie  Płockiego Nabrzeża  Wiślanego na cele  turystyczno -  rekreacyjne (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  
Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 15.250.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku planowana jest realizacja portu jachtowego w zakresie budowy molo (falochronu) wraz z kawiarnią oraz brakującą infrastrukturą.
Zadanie będzie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.680.000,00 zł. 
Na realizację ww. zadania planowane jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej.

50/WIMI/I/G

Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  
Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 5.830.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach realizacji zadania w 2009 roku  kontynuowane będą prace związane z przebudową obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
 



51/WIMI/I/G

Hala sportowo - widowiskowa  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 17.000.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2010 r.
 

W ramach zadania w 2009 roku będzie realizowana budowa hali sportowo – widowiskowej.
Na realizację powyższego zadania czynione są starania w celu pozyskania środków z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 
Ponadto przewidywane jest dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu.

52/WIMI/I/G

Modernizacja  stadionu  sportowego  przy  ulicy  Łukasiewicza  (Wydział  Inwestycji  Miejskich  -  Oddział  Planowania,  Projektowania  i  Realizacji  
Inwestycji) 

Kwota: 1.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W  ramach  powyższego  zadania  w  2009  roku  zostanie  zakończone  opracowanie  koncepcji  modernizacji  stadionu  sportowego  oraz  rozpoczęcie  prac 
projektowych. Ponadto nastąpi rozpoczęcie realizacji boiska treningowego.

53/WGKI/I/G

Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) 

Kwota: 1.000.000,00 zł. 

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach  powyższego  zadania  w 2009  roku planowane  jest  opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  terenu  pomiędzy ulicami  Mickiewicza,  Bielska  i 
Obrońców Westerplatte, części Placu Zielonego, Alei Roguckiego i pasażu Vuka Karadzica oraz zieleńca na Osiedlu Podolszyce Południe, Placu Jurgensa oraz 
terenu pomiędzy ulicami: Batalionu „Parasol” i Batalionu „Zośka” (działka Nr 3187/28). 
Ponadto nastąpi opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej analizowanych przedsięwzięć wraz z rozpoczęciem realizacji. 



54/WIMI/I/G

Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) 

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku zostanie zakończone opracowanie dokumentacji technicznej oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.
 Na realizację powyższego zadania przewidywane jest pozyskanie środków w wysokości 2.400.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego.

09/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne  

W planie  finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych  w zadaniu Nr  09/MZOS/G zabezpieczone zostały środki  w wysokości  700.000,00 zł.  z 
przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego i realizację modernizacji wentylacji  mechanicznej Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” oraz modernizacja 
stolarki wewnętrznej i łazienki w pomieszczeniu socjalnym i wykonanie projektu technicznego modernizacji centralnego ogrzewania na terenie Pływalni. 

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA  106.296.000,00 zł.  


