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DOM POMOCY SPO�ECZNEJ "PRZYJAZNYCH SERC"

1 Zapewnienie potrzeb opieku�czo -  piel�gnacyjnych dla mieszka�ców 01/DPS/P 57,50 263 617,00 2 916 983,00 3 180 600,00

Dom Pomocy Spo�ecznej "Przyjaznych Serc" w P�ocku zapewnia potrzeby opieku�czo-piel�gnacyjne dla osób 
przewlekle psychicznie chorych. Przeznaczony jest na pobyt ca�odobowy dla 80 mieszka�ców. Podopieczni 
podzieleni s� na 3 grupy opieku�czo -  terapeutyczne: dzieci i m�odzie� niepe�nosprawna intelektualnie nie 
poruszaj�ca si� samodzielnie, dzieci i m�odzie� niepe�nosprawna intelektualnie chodz�ca, osoby doros�e przewlekle 
psychicznie chore. Wszystkie dzieci obj�te s� rewalidacj� na w�a�ciwym dla siebie poziomie nauczania, 
prowadzon� w placówkach o�wiatowych. W placówce prowadzone s� zaj�cia terapeutyczne, maj�ce na celu 
usprawnienie fizyczne i psychiczne podopiecznych. Sale przeznaczone na ten cel zaopatrzone s� w niezb�dny 
sprz�t potrzebny do prowadzenia zaj�� ruchowych i innych. Na terenie placówki funkcjonuj� dwa gabinety 
rehabilitacyjne: do �wicze� usprawniaj�cych oraz hydroterapii. Dom organizuje zaj�cia terapeutyczne w formie 
terapii zaj�ciowej, takie jak: artterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, choreoterapia, terapia 
do�wiadczania �wiata, zaj�cia komputerowe. W placówce prowadzona jest tak�e terapia psychologiczna i 
socjoterapia, terapia pedagogiczna, terapia zabaw� a tak�e treningi umiej�tno�ci spo�ecznych.
Wydatki bezpo�rednie w zadaniu zwi�zane s� przede wszystkim z zakupami artyku�ów �ywno�ciowych, artyku�ów 
chemicznych do utrzymania czysto�ci pomieszcze� i higieny osobistej mieszka�ców, artyku�ów gospodarstwa 
domowego, po�cieli, odzie�y, obuwia, leków i �rodków opatrunkowych, drobnych remontów i napraw sprz�tu a 
tak�e zapewnieniem mieszka�com Domu mo�liwo�ci korzystania z us�ug zdrowotnych.

2 Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 02/DPS/P 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00

Zakres rzeczowy zadania polega na organizowaniu prac spo�ecznie u�ytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa 
do zasi�ku, korzystaj�cych ze �wiadcze� z pomocy spo�ecznej. Wydatki bezpo�rednie dotycz� wyp�aty �wiadcze� 
dla oko�o 15 osób wykonuj�cych prace na rzecz Domu.

Ca�kowity koszt utrzymania Domu Pomocy Spo�ecznej "Przyjaznych Serc" wynosi 3.195.600,00 z�., z czego �rodki 
finansowe w wysoko�ci 1.404.600,00 z�. stanowi� dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.
Stan zatrudnienia w Domu Pomocy Spo�ecznej "Przyjaznych Serc" w P�ocku wynosi 57,5 etatu, z czego pracownicy 
zatrudnieni na 55,5 etatach wykonuj� bezpo�rednio zadania statutowe Domu, natomiast 2 etaty to pracownicy 
obs�ugi.

Razem: 57,50 278 617,00 2 916 983,00 3 195 600,00

KOMENDA MIEJSKA PA�STWOWEJ STRA�Y PO�ARNEJ

1 Ochrona �ycia, zdrowia, mienia i �rodowiska poprzez walk� z po�arami, kl�skami �ywio�owymi i innymi 
miejscowymi zagro�eniami 01/KMPSP/P 165,00 8 911 898,00 0,00 8 911 898,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznawanie zagro�e� po�arowych i innych miejscowych zagro�e� poprzez 
gromadzenie danych uzyskanych w toku czynno�ci kontrolno  rozpoznawczych oraz wykorzystanie ich dla potrzeb 
analiz stanu bezpiecze�stwa w zakresie ochrony przeciwpo�arowej; organizowanie i prowadzenie akcji 
ratowniczych w czasie po�arów i kl�sk �ywio�owych; likwidacj� miejscowych zagro�e�; wykonywanie pomocniczych 
specjalistycznych czynno�ci ratowniczych w czasie kl�sk �ywio�owych; nadzorowanie i przestrzeganie 
obowi�zuj�cych przepisów po�arowych; prowadzenie dzia�a� specjalistycznych w zakresie ratownictwa 
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KOMENDA MIEJSKA PA�STWOWEJ STRA�Y PO�ARNEJ
chemicznego,ekologicznego, medycznego i wysoko�ciowego. Zadanie realizowane jest przez Komend� Miejsk� 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej, Jednostk� Ratowniczo-Ga�nicz� Nr 1 kategoria A,  Jednostk� Ratowniczo-Ga�nicz� 
Nr 2 kategoria D oraz Jednostk� Ratowniczo-Ga�nicz� Nr 3.Terenem dzia�ania Komendy Miejskiej Pa�stwowej 
Stra�y Po�arnej jest obszar miasta P�ocka i powiatu p�ockiego. Obszar ten zaliczany jest do terenów szczególnie 
zagro�onych po�arami i kl�skami �ywio�owymi ze wzgl�du na lokalizacj� zak�adów przemys�owych w tym 
chemicznych i zwi�zanych z nimi szlaków kolejowych i drogowych s�u��cych do masowego transportu, a tak�e 
wyst�powanie terenów zagro�onych powodzi�. Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Pa�stwowej Stra�y Po�arnej 
finansowane s� �rodkami stanowi�cymi dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

2 Zakupy zwi�zane z udzieleniem pomocy poszkodowanym w wypadkach samochodowych 02/KMPSP/P 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakupy na cele zwi�zane z udzielaniem pomocy poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych: przede wszystkim zakup sorbentów i neutralizatorów jako �rodków s�u��cych do bezpo�redniej 
likwidacji rozlewisk substancji ropopochodnych na ziemi i wodzie, które to �rodki wch�aniaj� i neutralizuj� te 
substancje. Powy�sze zadanie obejmuje równie� zakup sprz�tu ochrony dróg oddechowych stanowi�cego 
zabezpieczenie ratowników podczas prowadzenia bezpo�rednich dzia�a� ratowniczych a tak�e zakup paliwa do 
samochodów ratownictwa technicznego i samochodów ga�niczych oraz dofinansowanie zakupu tych samochodów. 
Zadanie finansowane jest ze �rodków w�asnych bud�etu miasta.    

3 Realizacja projektu "Szkolenie stra�aków, ratowników Pa�stwowej i Ochotniczej Stra�y Po�arnej szans� na 
zwi�kszenie kwalifikacji zawodowych oraz gwarancj� skuteczno�ci dzia�a� ratowniczych i humanitarnych" 03/KMPSP/P 0,00 49 450,00 0,00 49 450,00

W 2011 roku Komenda Miejska Pa�stwowej Stra�y Po�arnej planuje przyst�pienie do realizacji projektu 
pn:"Szkolenie stra�aków, ratowników Pa�stwowej i Ochotniczej Stra�y Po�arnej szans� na zwi�kszenie kwalifikacji 
zawodowych oraz gwarancj� skuteczno�ci dzia�a� ratowniczych i humanitarnych", który b�dzie projektem 
szkoleniowym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: nabycie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie prac 
podwodnych, umo�liwienie awansu spo�ecznego w wyniku podniesienia kwalifikacji zawodowych, zwi�kszenie 
mo�liwo�ci uzyskania pracy w jednostkach PSP, ZSP lub firmach prowadz�cych dzia�alno�� w zakresie obj�tym 
szkoleniem, integracje lokalnego �rodowiska, zwi�kszenie szansy awansu zawodowego stra�akom PSP w wyniku 
podniesienia kwalifikacji, popraw� stanu wyszkolenia jednostek Stra�y Po�arnych i zwi�zanego z tym stanu 
bezpiecze�stwa na terenie powiatu p�ockiego. Grup� docelow� projektu jest 20 osób, w tym 3 kobiety powy�ej 18 
roku �ycia, mieszka�cy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tysi�cy mieszka�ców powiatu p�ockiego w 
tym: stra�acy ratownicy z jednostek OSP, osoby deklaruj�ce ch�� wst�pienia do jednostek ratowniczych, ze 
szczególnym uwzgl�dnieniem OSP w��czonych do krajowego systemu ratowniczo-ga�niczego (KSRG), w których 
funkcjonuje ratownictwo wodno-nurkowe, stra�acy z KM PSP w P�ocku. Projekt realizowany b�dzie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita� Ludzki, priorytet VII "Promocja integracji spo�ecznej" i zostanie sfinansowany 
�rodkami z bud�etu Unii Europejskiej.
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KOMENDA MIEJSKA PA�STWOWEJ STRA�Y PO�ARNEJ

4 Realizacja projektu "Uzyskiwanie kwalifikacji przez cz�onków Ochotniczych Stra�y Po�arnych szans� na lepsze 
�ycie" 04/KMPSP/P 0,00 49 900,00 0,00 49 900,00

W 2011 roku Komenda Miejska Pa�stwowej Stra�y Po�arnej planuje przyst�pienie do realizacji projektu 
pn."Uzyskiwanie kwalifikacji przez cz�onków Ochotniczych Stra�y Po�arnych szans� na lepsze �ycie", który b�dzie 
projektem szkoleniowym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje stworzenie warunków do lepszego dost�pu do 
uzyskania niezb�dnych kwalifikacji, podniesienie bezpiecze�stwa w �rodowisku lokalnym poprzez uzyskanie 
kwalifikacji do udzia�u w dzia�aniach ratowniczo-ga�niczych, integracj� spo�eczn� przez mo�liwo�� doskonalenia 
zawodowego oraz udzia� w �wiczeniach i szkoleniach pozakursowych, wzrost szans na zatrudnienie w PSP i ZSP 
oraz mo�liwo�� uczestniczenia w kolejnych etapach szkolenia cz�onków OSP. Realizacja projektu pozwoli 
przeszkoli� 40 cz�onków OSP, ze szczególnym uwzgl�dnieniem OSP w��czonych do  krajowego systemu 
ratowniczo-ga�niczego (KSRG). Wszyscy s� mieszka�cami terenów wiejskich i ma�ych miasteczek do 25 tysi�cy 
mieszka�ców, którzy maj� ograniczony dost�p do szkole�. Projekt realizowany b�dzie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita� Ludzki, priorytet VII "Promocja integracji spo�ecznej" i zostanie sfinansowany �rodkami z 
bud�etu Unii Europejskiej.

Razem: 165,00 9 031 248,00 0,00 9 031 248,00

MIEJSKI O�RODEK POMOCY SPO�ECZNEJ P

1 Udzielanie pomocy instytucjonalno - opieku�czej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebuj� one wsparcia 01/MOPS/P 3,86 1 413 000,00 105 138,44 1 518 138,44

W 2011 roku planuje si� przeprowadzenie 140 wywiadów �rodowiskowych z mieszka�cami miasta P�ocka 
ubiegaj�cymi si� o umieszczenie w domu pomocy spo�ecznej oraz osobami zobowi�zanymi do alimentacji w celu 
ustalenia op�aty za pobyt w placówce cz�onków rodziny. Ponadto planuje si� przeprowadzenie wywiadów 
�rodowiskowych w ramach dwukrotnej weryfikacji sytuacji dochodowej zarówno mieszka�ców Domu Pomocy 
Spo�ecznej "Przyjaznych Serc" w P�ocku, jak równie� rodziców lub opiekunów prawnych dzieci przebywaj�cych w 
tej placówce w celu ustalenia wysoko�ci op�aty za pobyt. Przewiduje si� tak�e wydanie 150 decyzji 
administracyjnych, w tym: 29 decyzji o skierowaniu, 3 decyzji o umieszczeniu oraz 118 decyzji o ustaleniu 
odp�atno�ci za pobyt w placówce. Zakres rzeczowy zadania obejmuje równie� obj�cie prac� socjaln� 210 osób i 
rodzin. W ramach realizacji zadania w 2011 roku b�dzie przeprowadzona kontrola Domu Pomocy Spo�ecznej 
"Przyjaznych Serc" w P�ocku w zakresie �wiadczenia us�ug na rzecz osób w nim przebywaj�cych. Prowadzone 
b�dzie tak�e doradztwo metodyczne dla pracowników socjalnych Domu. Sporz�dzone zostan� równie� 
sprawozdania i zapotrzebowania na �rodki finansowe dla gminy P�ock niezb�dne dla umo�liwienia realizacji 
zadania. Na bie��co prowadzona b�dzie wspó�praca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy 
Spo�ecznej "Przyjaznych Serc" w P�ocku oraz innymi organizacjami i instytucjami.
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MIEJSKI O�RODEK POMOCY SPO�ECZNEJ P

2 Wspieranie dzieci pozbawionych w�a�ciwej opieki rodzicielskiej 02/MOPS/P 12,53 2 285 006,00 341 291,38 2 626 297,38

Zadanie polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu cz��ciowo lub ca�kowicie opieki rodzicielskiej lub 
niedostosowanemu spo�ecznie opieki i wychowania w formie zast�pczej opieki rodzinnej lub opieki w placówce 
opieku�czo - wychowawczej. Zadanie realizowane b�dzie poprzez: umo�liwienie dzieciom przebywania w 165 
rodzinach zast�pczych; udzielanie 110 wychowankom rodzin zast�pczych i 40 wychowankom placówek opieku�czo 
- wychowawczych pomocy w postaci pracy socjalnej, pomocy pieni��nej na kontynuowanie nauki i 
usamodzielnienie; udzielanie 15 wychowankom obj�tym programem usamodzielnienia pomocy na 
zagospodarowanie w formie rzeczowej i zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych; ustalanie i 
zwalnianie rodziców biologicznych z odp�atno�ci za pobyt dzieci w placówkach opieku�czo - wychowawczych i 
rodzinach zast�pczych (180 rodzin); zapewnienie dzieciom, które pochodz� z innych powiatów, opieki i wychowania 
w 8 rodzinach zast�pczych funkcjonuj�cych na terenie miasta P�ocka; wspó�prac� z O�rodkiem Adopcyjno - 
Opieku�czym, placówkami opieku�czo - wychowawczymi, s�dem, policj�, s�u�b� zdrowia, instytucjami 
o�wiatowymi i innymi.

3 Pomoc osobom niepe�nosprawnym w rehabilitacji spo�ecznej 03/MOPS/P 8,90 0,00 242 417,66 242 417,66

Zadanie obejmuje aktywacj� spo�eczn� osób niepe�nosprawnych w samodzielnym zaspokajaniu ich potrzeb 
�yciowych poprzez: dofinansowanie do organizacji sportu, kultury i turystyki; uczestnictwa osób niepe�nosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si� i 
technicznych; zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze; uaktywnienie 
spo�eczne oraz rehabilitacj� zawodow� osób niezdolnych obecnie do podj�cia zatrudnienia poprzez umo�liwienie 
tym osobom uczestnictwa w zaj�ciach prowadzonych przez warsztaty terapii zaj�ciowej.

4 Wydawanie orzecze� o niepe�nosprawno�ci i stopniu nipe�nosprawno�ci oraz wskazaniach do ulg i uprawnie� oraz 
legitymacji osoby niepe�nosprawnej 04/MOPS/P 5,41 187 634,00 147 357,25 334 991,25

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie orzecze� o niepe�nosprawno�ci, stopniu niepe�nosprawno�ci oraz 
wskazaniach do ulg i uprawnie� pozwalaj�cych na korzystanie ze �wiadcze� okre�lonych Ustaw� o zatrudnieniu i 
rehabilitacji osób niepe�nosprawnych, Ustaw� o pomocy spo�ecznej oraz Ustaw� o �wiadczeniach rodzinnych. 
Ponadto w ramach zadania wydawane s� legitymacje osoby niepe�nosprawnej (rocznie oko�o 1500). Zadanie to 
realizowane jest przez Powiatowy Zespó� ds. Orzekania o Niepe�nosprawno�ci w P�ocku. Zgodnie z porozumieniem 
zawartym z Zarz�dem Powiatu P�ockiego Zespó� obs�uguje mieszka�ców miasta P�ocka oraz powiatu p�ockiego. W 
roku 2011 planowane jest wydanie przez Zespó� oko�o 3.610 orzecze�. 
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� koszty wydawanych orzecze�, a tak�e koszty rozmów telefonicznych i 
przesy�ek pocztowych w ramach czynno�ci zwi�zanych z wydawaniem przedmiotowych orzecze�.

5 Uaktywnienie zawodowe osób niepe�nosprawnych 05/MOPS/P 3,30 0,00 89 885,20 89 885,20

Zadanie obejmuje aktywizacj� zawodow� osób niepe�nosprawnych.
W zwi�zku z przej�ciem przez Miejski Urz�d Pracy w P�ocku realizacji ww. zakresu rzeczowego zadania Miejski 
O�rodek Pomocy Spo�ecznej w P�ocku planuje w 2011 jedynie kontynuacj� spraw b�d�cych w toku realizacji.
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MIEJSKI O�RODEK POMOCY SPO�ECZNEJ P

6 Zapobieganie i przezwyci��anie kryzysowych sytuacji �yciowych 06/MOPS/P 12,97 0,00 353 276,07 353 276,07

W ramach zadania O�rodek Interwencji Kryzysowej prowadzi dzia�alno�� obejmuj�c�: konsultacje terapeutyczne 
(oko�o 145 konsultacji); poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne (oko�o 1.250 porad); 
udzielanie wsparcia psychicznego (oko�o 1.300 spotka�); informacj� i edukacj� (oko�o 1.400 spotka�); mediacj� i 
konfrontacj� (oko�o 20 spotka�); terapi� psychologiczn� i pedagogiczn� (oko�o 400 spotka� terapeutycznych); 
terapi� logopedyczn� (oko�o 220 spotka�); prowadzenie grup wsparcia (oko�o 40 spotka�); interwencj� w miejscu 
zamieszkania klienta (oko�o 650 interwencji); sporz�dzanie wywiadów �rodowiskowych u ofiar przemocy domowej 
(oko�o 75 wywiadów); wspó�prac� z organizacjami spo�ecznymi i instytucjami pomagaj�cymi osobom i rodzinom w 
kryzysie (oko�o 360 spotka�, rozmów); popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kryzysu i sposobów 
radzenia sobie z nim (oko�o 6 spotka�, audycji); podejmowanie dzia�a� z urz�du (oko�o 10 zawiadomie�, 8 
wniosków, 8 pism informacyjnych); doskonalenie zawodowe i zakup szkole� dla pracowników (15 osób); kontakt 
telefoniczny (320 rozmów); a tak�e prac� z dzieckiem w �rodowisku (10 spotka� i 30 diagnoz). O�rodek pe�ni 
funkcj� diagnostyczn�, terapeutyczn� oraz systemu spo�ecznego wsparcia, a tak�e udziela bezp�atnej pomocy w 
ró�nego rodzaju kryzysach.

Wydatki zwi�zane z realizacj� przez Miejski O�rodek Pomocy Spo�ecznej w P�ocku zada� powiatowych w 2011 
roku wynosz� 5.165.006,00 z�., z czego �rodki finansowe w wysoko�ci 268.590,00 z�. stanowi� dotacje celowe z 
bud�etu pa�stwa, �rodki w wysoko�ci 209.166,00 z�. to �rodki z porozumie� z jednostkami samorz�du 
terytorialnego, a �rodki w wysoko�ci 4.687.250,00 z�. stanowi� �rodki w�asne bud�etu miasta.

Razem: 46,97 3 885 640,00 1 279 366,00 5 165 006,00

MIEJSKI URZ�D PRACY

1 Realizacja zada� wynikaj�cych z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 01/MUP/P 49,50 0,00 2 710 443,21 2 710 443,21

Zadanie obejmuje realizacj� zada� wynikaj�cych z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
polegaj�cych w szczególno�ci na prowadzeniu rejestru osób bezrobotnych, okre�laniu ich uprawnie� do �wiadcze�, 
udzielaniu wsparcia w postaci us�ug rynku pracy, a mianowicie: po�rednictwa pracy, us�ug EURES, poradnictwa 
zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkole�. Zadanie 
obejmuje równie� stosowanie podstawowych instrumentów rynku pracy, a w szczególno�ci: dofinansowanie 
wyposa�enia miejsca pracy, udzielanie wsparcia finansowego na podj�cie dzia�alno�ci gospodarczej, refundacja 
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. W ramach zadania, dla osób b�d�cych w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, stosowane b�d�  dodatkowe dzia�ania, polegaj�ce na organizacji sta�y, przygotowania zawodowego 
doros�ych, organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych, prac spo�ecznie u�ytecznych.

2 Op�acanie sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych 02/MUP/P 0,50 4 209 000,00 27 378,22 4 236 378,22

Realizacja zadania polega na op�acaniu sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie podlegaj�ce 
ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytu�u. Zadanie finansowane jest �rodkami stanowi�cymi dotacj� celow� z 
bud�etu pa�stwa.
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MIEJSKI URZ�D PRACY

3 Realizacja projektu "Po�rednik, doradca - specjalist� lokalnego rynku pracy" 03/MUP/P 20,00 0,00 1 095 128,57 1 095 128,57

W ramach zadania w 2011 roku kontynuowany b�dzie, rozpocz�ty w grudniu 2010 roku, projekt pn. "Po�rednik, 
doradca - specjalist� lokalnego rynku pracy", wspó�finansowany z Europejskiego Funduszu Spo�ecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita� Ludzki 2007 - 2013. Celem projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych s�u�b 
zatrudnienia poprzez dofinansowanie zatrudnienia 20 osób: 12 po�redników pracy i 8 doradców zawodowych, 
których dzia�ania przyczyni� si� do poprawy dost�pu do informacji o us�ugach �wiadczonych przez Miejski Urz�d 
Pracy, upowszechniania po�rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, obj�cie wsparciem wi�kszej liczby osób 
bezrobotnych, a w szczególno�ci �agodzenia skutków bezrobocia w�ród osób znajduj�cych si� w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Grup� docelow� stanowi� b�d� osoby m�ode do 25 roku �ycia, osoby d�ugotrwale 
bezrobotne oraz osoby powy�ej 50 roku �ycia.

Ca�kowity koszt utrzymania Miejskiego Urz�du Pracy wynosi 8.041.950,00 z�., z czego �rodki finansowe w 
wysoko�ci 4.209.000,00 z�. stanowi� dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa, �rodki w wysoko�ci 945.400,00 z�. to 
�rodki z Funduszu Pracy, �rodki finansowe w wysoko�ci 698.190,00 z�. stanowi� dofinansowanie z bud�etu Unii 
Europejskiej, a �rodki w wysoko�ci 2.189.360,00 z�. stanowi� �rodki w�asne bud�etu miasta.

Razem: 70,00 4 209 000,00 3 832 950,00 8 041 950,00

MIEJSKI ZARZ�D DRÓG

1 Utrzymanie bie��ce ulic i obiektów in�ynieryjnych na drogach powiatowych 01/MZD/P 3,05 6 156 000,00 235 627,45 6 391 627,45

Realizacja zadania obejmuje koordynacj� i nadzór w zakresie remontów nawierzchni jezdni asfaltowych, 
polegaj�cych na naprawie ubytków w nawierzchni, zapadni�� oraz odnowie najbardziej zniszczonych odcinków 
jezdni, naprawie ci�gów pieszych, zjazdów oraz utrzymaniu i konserwacji rowów przydro�nych. Realizacja zadania 
obejmuje tak�e dba�o�� o bezpiecze�stwo ruchu drogowego poprzez utrzymanie i konserwacj� oznakowania 
pionowego i poziomego ulic, wymian� zniszczonych tarcz znaków, monta� oznakowania po wprowadzonych 
organizacjach ruchu, wymian� uszkodzonych masztów i latarni sygnalizacji ulicznej, a tak�e utrzymanie i 
konserwacj� sygnalizacji �wietlnej wraz z uiszczaniem op�at za energi� elektryczn�. Ponadto w ramach zadania 
prowadzone b�dzie utrzymanie zimowe nawierzchni oraz piel�gnacja wysokiej zieleni przydro�nej, w tym sadzenie i 
usuwanie drzew, a tak�e utrzymanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego na mo�cie Solidarno�ci.
Na 2011 rok Miejski Zarz�d Dróg planuje uzyskanie dochodów z tytu�u wydawanych zezwole� za zaj�cie pasa 
drogowego w wysoko�ci 1.600.000,00 z�.

2 Realizacja zada� z zakresu ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej 02/MZD/P 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00

Zadanie obejmuje realizacj� przedsi�wzi�� z zakresu ochrony przyrody. W ramach zadania planowane jest 
wykonanie nasadze� i utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

3 Rozbudowa ulicy Otoli�skiej w P�ocku wraz z infrastruktur� 07/MZD/P 1,53 12 291 430,46 118 200,00 12 409 630,46

W ramach powy�szego zadania w 2011 roku nast�pi rozpocz�cie I etapu zadania, tj. przebudowa ulicy Targowej. 
Realizacja zadania zostanie dofinansowana �rodkami z bud�etu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
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MIEJSKI ZARZ�D DRÓG

4 Rozbudowa skrzy�owania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Alej� Pi�sudskiego 15/MZD/P 0,14 400 000,00 10 815,69 410 815,69

W ramach powy�szego zadania w 2011 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy 
skrzy�owania.

Razem: 4,72 19 047 430,46 364 643,14 19 412 073,60

O�RODEK ADOPCYJNO - OPIEKU�CZY

1 Pozyskiwanie i diagnozowanie dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zast�pczej, szkolenie osób zg�aszaj�cych 
gotowo�� lub funkcjonuj�cych w zast�pczych formach rodzicielstwa 01/OAO/P 4,23 1 500,00 247 626,49 249 126,49

Zadanie obejmuje gromadzenie informacji o dzieciach, które mog� by� przysposobione, pozyskiwanie osób 
zg�aszaj�cych gotowo�� przysposobienia dziecka oraz kandydatów zg�aszaj�cych gotowo�� do pe�nienia funkcji 
rodziny zast�pczej. Zadanie obejmuje ponadto szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów zg�aszaj�cych 
gotowo�� do pe�nienia funkcji rodziny zast�pczej lub prowadzenia placówki rodzinnej. Realizacja zadania polega na 
przeprowadzaniu wywiadów �rodowiskowych w miejscu zamieszkania kandydatów, prowadzeniu zaj�� 
warsztatowych w ramach szkolenia rodzin oraz wspó�pracy z rodzinami na terenie ca�ego kraju.
Wydatki bezpo�rednie dotycz� przede wszystkim podró�y s�u�bowych zwi�zanych z wyjazdami pracowników w 
celu gromadzenia informacji o dzieciach oraz osobach - kandydatach do rodzicielstwa zast�pczego, a tak�e zakupu 
materia�ów do szkole� oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

2 Wspieranie rodzin adopcyjnych, zast�pczych i naturalnych 02/OAO/P 5,02 4 000,00 293 873,51 297 873,51

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wspieranie rodzin adopcyjnych, zast�pczych i naturalnych poprzez: terapi� 
pedagogiczn� i logopedyczn� dla dzieci w zast�pczych �rodowiskach rodzinnych; poradnictwo socjalno -  bytowe w 
zakresie opieki i wychowania, a tak�e wspó�prac� z instytucjami dzia�aj�cymi na rzecz dziecka i rodziny.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� zakup materia�ów biurowych niezb�dnych w celu wydawania decyzji, zakup us�ug 
pocztowych oraz delegacje pracowników wykonuj�cych obowi�zki s�u�bowe w terenie.

Ca�kowity koszt utrzymania O�rodka Adopcyjno - Opieku�czego wynosi 547.000,00 z�., z czego �rodki w wysoko�ci 
89.000,00 z�. pochodz� z porozumienia zawartego z Powiatem P�ockim w sprawie realizacji zada� Powiatu 
P�ockiego przez O�rodek Adopcyjno - Opieku�czy w P�ocku.

Razem: 9,25 5 500,00 541 500,00 547 000,00

O�RODEK OPIEKU�CZO - WYCHOWAWCZY

1 Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajduj�cym si� w sytuacji kryzysowej, dora�nej ca�odobowej 
opieki 01/OOW/P 25,12 111 800,00 1 487 498,04 1 599 298,04

Zakres rzeczowy zadania zwi�zany jest z zapewnieniem dziecku pozbawionemu cz��ciowo lub ca�kowicie opieki 
rodziców,  znajduj�cemu si� w sytuacji kryzysowej, dora�nej ca�odobowej opieki w placówce interwencyjnej. 
Dzia�ania te obejmuj�: zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka; wyrównywanie opó�nie� 
szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie; zapewnienie opieki i wychowania do czasu powrotu do 
rodziny lub umieszczenia w rodzinie zast�pczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub resocjalizacyjnej; 
przygotowywanie diagnozy stanu psychofizycznego i sytuacji �yciowej dziecka oraz ustalanie wskaza� do dalszej 
pracy. Placówka interwencyjna przyjmuje dzieci w nag�ych sytuacjach kryzysowych, wyja�niaj�c ich sytuacj� i 
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O�RODEK OPIEKU�CZO - WYCHOWAWCZY
sytuacj� rodziny, udzielaj�c wsparcia pedagogicznego, psychologicznego i instytucjonalnego. Ponadto przyjmuje 
nieletnich do 13 roku �ycia, zatrzymanych przez Policj�, do czasu wyja�nienia sytuacji rodzinnej. Prawid�owa 
realizacja zadania polega na podejmowaniu, podczas pobytu dziecka w placówce, wielu dzia�a� umo�liwiaj�cych 
nadrobienie zaniedba� �rodowiskowych, zdrowotnych, dydaktycznych, rozwojowych oraz �agodzeniu skutków 
doznanej przemocy psychicznej i fizycznej.
Wydatki bezpo�rednie dotycz� przede wszystkim zakupu �ywno�ci, ubra�, �rodków czysto�ci, artyku�ów 
pi�miennych i higienicznych, akcesoriów komputerowych, podr�czników, leków i materia�ów medycznych, wyp�at 
kieszonkowego dla wychowanków oraz drobnych remontów i napraw.

2 Zapewnienie ca�odobowej opieki i wychowania dzieciom ca�kowicie lub cz��ciowo pozbawionym opieki 
rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zast�pczej 02/OOW/P 25,88 140 200,00 1 532 501,96 1 672 701,96

Realizacja zadania polega na zapewnieniu dziecku pozbawionemu cz��ciowo lub ca�kowicie opieki rodziców 
ca�odobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu jego niezb�dnych potrzeb. W ramach realizacji zadania do 
placówki socjalizacyjnej przyjmowane s� dzieci (na podstawie postanowie� S�du) pochodz�ce najcz��ciej z rodzin 
patologicznych, a tak�e sieroty i pó�sieroty. Dzia�ania placówki obejmuj� stworzenie jak najlepszych warunków dla 
rozwoju dziecka; prowadzenie zaj��: socjalizacyjnych (rekompensuj�cych braki wychowania w �rodowisku 
rodzinnym), resocjalizacyjnych, reedukacyjnych (nadrabianie braków dydaktycznych), logopedycznych, 
korekcyjnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych z profilaktyki spo�ecznej i zdrowotnej; organizowanie i 
umo�liwianie udzia�u w �yciu kulturalnym, rekreacyjno - sportowym z uwzgl�dnieniem �wi�t i innych dni 
wynikaj�cych z tradycji i obyczajów; kierowanie kszta�ceniem dziecka, wyrównywanie jego opó�nie� rozwojowych i 
szkolnych, przygotowywanie do samodzielnego �ycia w spo�ecze�stwie. W ramach realizacji zadania placówka 
socjalizacyjna podejmuje ró�norodne dzia�ania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, pomaga w 
rozwi�zywaniu problemów rodzinnych oraz odbudowywaniu funkcji opieku�czej i wychowawczej rodziców; 
nawi�zuje i podtrzymuje wi�zi rodzinne. Celem zadania jest umo�liwienie powrotu dzieci do rodziny naturalnej, a w 
przypadku braku takiej mo�liwo�ci umieszczenie dziecka w rodzinie adopcyjnej lub rodzinnej opiece zast�pczej.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� zakup �ywno�ci, niezb�dnych artyku�ów przemys�owych, ubra�, �rodków czysto�ci, 
artyku�ów pi�miennych i higienicznych, leków i materia�ów medycznych, akcesoriów komputerowych, pomocy 
naukowych i podr�czników, a tak�e wyp�aty kieszonkowego dla wychowanków.

3 Op�acanie sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 03/OOW/P 0,00 31 521,60 0,00 31 521,60

Realizacja zadania polega na op�acaniu sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków O�rodka Opieku�czo - 
Wychowawczego. Zadanie finansowane jest �rodkami stanowi�cymi dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

4 Odpisy na ZF�S dla by�ych pracowników placówek opieku�czo - wychowawczych 04/OOW/P 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00

Zakres rzeczowy zadania polega na wyp�acaniu �wiadcze� socjalnych dla emerytów i rencistów by�ych 
pracowników placówek opieku�czo  wychowawczych. W 2011 roku ze �wiadcze� socjalnych skorzystaj� 22 osoby.

Ca�kowity koszt utrzymania O�rodka Opieku�czo - Wychowawczego wynosi 3.331.521,60 z�., z czego �rodki 
finansowe w wysoko�ci 31.521,60 z�. pochodz� z dotacji celowej z bud�etu pa�stwa, �rodki w wysoko�ci 
200.000,00 z�. pochodz� z porozumie� zawartych w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w O�rodku 
Opieku�czo - Wychowawczym w P�ocku, a �rodki w wysoko�ci 3.100.000,00 z�. stanowi� �rodki w�asne bud�etu 
miasta.

Razem: 51,00 311 521,60 3 020 000,00 3 331 521,60
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POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

1 Sprawowanie nadzoru budowlanego 01/PINB/P 7,50 0,00 541 100,00 541 100,00

Do podstawowych zada� nadzoru budowlanego nale�y nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa 
budowlanego a w szczególno�ci zgodno�ci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, kontrola warunków bezpiecze�stwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych oraz w 
utrzymaniu obiektów budowlanych, kontrola w�a�ciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okre�lonych ustaw� "Prawo budowlane", kontrola 
wprowadzania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz sk�adanie 
wniosków do ró�nych instytucji w sprawach samowoli budowlanych. Bie��ca dzia�alno�� Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego finansowana jest dotacj�  celow� z bud�etu pa�stwa w wysoko�ci 435.500,00 z� oraz 
�rodkami w�asnymi z bud�etu miasta w wysoko�ci 105.600,00 z�.

Razem: 7,50 0,00 541 100,00 541 100,00

RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 ul. Wyspia�skiego 26

1 Opieka ca�odobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych 01/RDZ1/P 2,00 58 600,00 141 900,00 200 500,00

Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w 
warunkach zbli�onych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególno�ci zapewnienie o�miorgu 
dzieciom w�a�ciwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie dzia�a� o charakterze edukacyjnym i 
profilaktycznym, a tak�e prac� nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawid�owego funkcjonowania w 
�rodowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� zakup �ywno�ci, odzie�y, leków, podr�czników oraz niezb�dnego wyposa�enia, a 
tak�e wyp�aty kieszonkowego dla wychowanków.

2 Op�acanie sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 02/RDZ1/P 0,00 4 586,40 0,00 4 586,40

Realizacja zadania polega na op�acaniu sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu 
Dziecka Nr 1. Zadanie finansowane jest dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

Ca�kowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 wynosi 205.086,40 z�., z czego �rodki finansowe w 
wysoko�ci 4.586,40 z�. stanowi� dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa, �rodki w wysoko�ci 70.000,00 z�. pochodz� z 
porozumie� zawartych w sprawie umieszczenia dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w 
P�ocku, a �rodki w wysoko�ci 130.500,00 z�. stanowi� �rodki w�asne bud�etu miasta.

Razem: 2,00 63 186,40 141 900,00 205 086,40
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RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 ul. Czwartaków 16/23

1 Opieka ca�odobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych 01/RDZ2/P 2,00 56 520,00 162 480,00 219 000,00

Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w 
warunkach zbli�onych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególno�ci zapewnienie o�miorgu 
dzieciom w�a�ciwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie dzia�a� o charakterze edukacyjnym i 
profilaktycznym, a tak�e prac� nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawid�owego funkcjonowania w 
�rodowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� zakup �ywno�ci, odzie�y, leków, podr�czników oraz niezb�dnego wyposa�enia, a 
tak�e wyp�aty kieszonkowego dla wychowanków.

2 Op�acanie sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 02/RDZ2/P 0,00 4 492,80 0,00 4 492,80

Realizacja zadania polega na op�acaniu sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu 
Dziecka Nr 2. Zadanie finansowane jest dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

Ca�kowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 wynosi 223.492,80 z�., z czego �rodki finansowe w 
wysoko�ci 4.492,80 z�. stanowi� dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

Razem: 2,00 61 012,80 162 480,00 223 492,80

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 ul. Kalinowa 80

1 Opieka ca�odobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych 01/RDZ3/P 2,00 44 800,00 160 200,00 205 000,00

Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców rodzinnej formy opieki i wychowania w 
warunkach zbli�onych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególno�ci zapewnienie o�miorgu 
dzieciom w�a�ciwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie dzia�a� o charakterze edukacyjnym i 
profilaktycznym, a tak�e prac� nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego prawid�owego funkcjonowania w 
�rodowisku i wyrównywanie deficytów rozwojowych.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� zakup �ywno�ci, odzie�y, leków, podr�czników oraz niezb�dnego wyposa�enia a 
tak�e wyp�aty kieszonkowego dla wychowanków.

2 Op�acanie sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków 02/RDZ3/P 0,00 4 399,20 0,00 4 399,20

Realizacja zadania polega na op�acaniu sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu 
Dziecka Nr 3. Zadanie finansowane jest dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

Ca�kowity koszt utrzymania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 wynosi 209.399,20 z�., z czego �rodki finansowe w 
wysoko�ci 4.399,20 z�. stanowi� dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

Razem: 2,00 49 199,20 160 200,00 209 399,20
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Wykaz zada� bie��cych realizowanych w roku 2011 
w jednostkach bud�etowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania 
Cel zadania

Numer 
zadania

Liczba 
etatów

Wydatki 
bezpo�rednie

Wydatki 
po�rednie

Kwota
ogó�em

ZARZ�D JEDNOSTEK O�WIATOWYCH

1 Obs�uga finansowo - ksi�gowa placówek o�wiatowych realizuj�cych zadania powiatu 01/ZJO/P 22,50 0,00 1 236 386,14 1 236 386,14

Zakres rzeczowy zadania obejmuje obs�ug� szkó� ponadgimnazjalnych i placówek o�wiatowo - wychowawczych 
prowadzonych przez miasto P�ock w zakresie: planowania bud�etowego, gospodarki finansowej, ksi�gowo�ci i 
sprawozdawczo�ci; naliczania i wyp�acania wynagrodze� oraz innych �wiadcze� przys�uguj�cych pracownikom 
obs�ugiwanych placówek na podstawie dokumentów przygotowanych przez kierowników; prowadzenia 
dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych kierowników placówek o�wiatowych; organizowania kursów bhp i 
innych form doskonalenia zawodowego. W 2011 roku nadzorem w ww. zakresie obj�te zostanie 18 placówek, w 
których zatrudnienie wynosi 1.111 etatów.

2 Dowóz uczniów niepe�nosprawnych do szkó� i przedszkoli 02/ZJO/P 0,02 45 000,00 1 099,01 46 099,01

Wydatki zaplanowane w zadaniu dotycz� kosztów dowozu 12 uczniów niepe�nosprawnych doje�d�aj�cych do szkó�  
specjalnych i przedszkoli.

3 Op�acanie sk�adek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów 03/ZJO/P 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00

Realizacja zadania polega na op�aceniu sk�adek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pozostaj�cych na 
ca�kowitym utrzymaniu Skarbu Pa�stwa. W 2011 roku ze �wiadcze� skorzysta �rednio 6 uczniów. Zadanie 
finansowane jest �rodkami stanowi�cymi dotacj� celow� z bud�etu pa�stwa.

4 Obs�uga Mi�dzyzak�adowej Kasy Zapomogowo - Po�yczkowej 04/MKZP/P 2,00 0,00 109 901,00 109 901,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje obs�ug� finansowo - ksi�gow� Mi�dzyzak�adowej Kasy Zapomogowo- 
Po�yczkowej 108 placówek z terenu miasta P�ocka i gmin o�ciennych.

5 Dost�p do informacji publicznej 05/ZJO/P 0,00 7 800,00 0,00 7 800,00

Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� op�at� abonamentow� urz�dowego publikatora teleinformatycznego 
Biuletyn Informacji Publicznej dla szkó� i placówek o�wiatowo - wychowawczych Miasta P�ocka.

6 Ubezpieczenie placówek o�wiatowo - wychowawczych 07/ZJO/P 0,15 68 772,00 8 242,57 77 014,57

Wydatki bezpo�rednie dotycz� ubezpieczenia maj�tkowego szkó� i placówek o�wiatowo - wychowawczych Miasta 
P�ocka.

Razem: 24,67 132 572,00 1 355 628,72 1 488 200,72
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Wykaz zada� bie��cych realizowanych w roku 2011 
w jednostkach bud�etowych

L.p. Podmiot - Nazwa zadania 
Cel zadania

Numer 
zadania

Liczba 
etatów

Wydatki 
bezpo�rednie

Wydatki 
po�rednie

Kwota
ogó�em

ZARZ�D JEDNOSTEK O�WIATOWYCH  Pozosta�a dzia�alno��

1 Obs�uga Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego i Niezale�nego Samorz�dnego Zwi�zku Zawodowego "Solidarno��" 01/ZNPNSZZ/P 6,00 0,00 494 428,00 494 428,00

Zakres rzeczowy zadania obejmuje obs�ug� ksi�gow� Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego oraz Niezale�nego 
Samorz�dnego Zwi�zku Zawodowego "Solidarno��". Wydatki w zadaniu obejmuj� pokrycie kosztów wynagrodze� 
osobowych z pochodnymi pracowników Zwi�zku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ "Solidarno��" oraz pokrycie 
kosztów utrzymania, takich jak: op�aty telefoniczne, op�aty za media, zakup materia�ów, drobne konserwacje 
urz�dze� i inne prace zwi�zane z utrzymaniem obiektów.

Razem: 6,00 0,00 494 428,00 494 428,00

Razem: 448,61 37 074 927,46 14 811 178,86 51 886 106,32


