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Charakterystyka zada� bie��cych realizowanych przez P�OCKI O�RODEK KULTURY I SZTUKI w roku 2011

Lp Nazwa zadania - Cel zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

Numer 
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Wydatki 
bezpo�rednie

Wydatki 
po�rednie

Kwota
ogó�em

1 Prowadzenie sta�ych zespo�ów artystycznych, klubów i kó� zainteresowa� 01/POKiS/2011/G 11,18 322 000,00 758 230,11 1 080 230,11

Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zaj�cia artystyczno - edukacyjne adresowane s� do m�odzie�y i doros�ych. Sta�e formy uczestnictwa w ww. zaj�ciach to zespo�y, ko�a, kluby, 
formacje, seminaria, wyk�ady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki, a tak�e plenery malarskie i fotograficzne. W 2011 roku planuje si� utrzymanie wi�kszo�ci dzia�aj�cych grup 
artystycznych i poszerzenie oferty edukacyjnej o Warsztaty Filmowe "Strefa" oraz organizacj� Studia Nagra�. 
Planuje si� tak�e udzia� m�odzie�y z zespo�ów artystycznych w zgrupowaniach wyjazdowych letnich i zimowych, plenerach, koncertach oraz udzia� w przegl�dach i konkursach na terenie miasta, w regionie, 
na forum ogólnopolskim i mi�dzynarodowym. Dla potrzeb pracowni specjalistycznych planuje si� prenumerat� specjalistycznej prasy i literatury. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania planuje si� 
formy warsztatowo - szkoleniowe adresowane do szerokiego kr�gu odbiorców, m�odzie�y p�ockich szkó� ponadgimnazjalnych (w tym do cz�onków zespo�ów O�rodka). W przypadku form o ponadlokalnym 
charakterze planuje si� akredytacje dla uczestników z Polski. Zaplanowano tak�e udzia� uczestników grup POKiS w warsztatach wyjazdowych organizowanych przez O�rodek lub inne instytucje kultury w 
Polsce. Zaplanowano równie� prezentacj� i promocj� dorobku artystycznego zespo�ów POKiS podczas cyklicznych miejskich imprez takich jak: "P�ockie Kol�dowanie", "Europejski Dzie� S�siada", "Dzie� 
Dziecka", "Wigilia przed Ratuszem", "Dni Historii P�ocka", "Piknik Europejski", a tak�e korzystanie z oferty i zaprosze� ogólnopolskich o�rodków kultury oraz na zasadzie wspó�pracy i wymiany z lokalnymi 
instytucjami kultury.
Przychody zwi�zane z realizacj� zadania planowane s� w 2011 roku w wysoko�ci 14.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� przede wszystkim koszty: umów o dzie�o z tytu�u realizacji autorskich projektów (aran�acje, scenariusze); organizacji warsztatów, tj. wy�ywienia, zakwaterowania i 
ubezpieczenia uczestników warsztatów; wyjazdów grup na koncerty, przegl�dy i warsztaty odbywaj�ce si� poza placówk�; zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materia�ów i rekwizytów dla 
zespo�ów i sekcji artystycznych; wynajmu sal do prowadzenia zaj�� dla zespo�ów tanecznych i muzycznych; a tak�e dokumentacji video i fotograficznej oraz reklamy realizowanych przedsi�wzi��.

2 Organizowanie konkursów i przegl�dów 02/POKiS/2011/G 1,32 20 000,00 89 522,70 109 522,70

Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizacj� konkursów w dziedzinie ta�ca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, �piewu i fotografii oraz przegl�dów maj�cych na celu promocj� dokona� zespo�ów 
artystycznych i indywidualnych twórców oraz d��enie do osi�gania jak najwy�szego poziomu prezentacji. Oczekiwanym rezultatem zadania jest animacja �rodowiska, promowanie twórczo�ci amatorskiej 
twórców indywidualnych oraz twórczo�ci osób niepe�nosprawnych. Efektem przegl�dów i konkursów jest udzia� laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim, w turniejach recytatorskich i 
tanecznych, a tak�e wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2011 rok zaplanowano zorganizowanie mi�dzy innymi:
- Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbywaj�cego si� w czterech kategoriach: turnieju recytatorskiego, teatru jednego aktora, wywiedzione ze s�owa i poezji �piewanej,
- osiedlowych konkursów plastycznych aktywuj�cych dzieci i m�odzie� z osiedli i podwórek Starego Miasta,
- IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje Wielkanocne",
- konkursu plastycznego w ramach "SkArPa" Spotkania - Arty�ci - P�ock  - Transgraniczny Festiwal Sztuk im. Stefana Themersona w P�ocku,
- III Ogólnopolskich Zawodów Breack Dance w ramach cyklicznej imprezy pn. "Rynek Sztuki".
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� koszty: honorariów cz�onków komisji konkursowych, zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materia�ów do ekspozycji i prezentacji prac 
pokonkursowych, a tak�e koszty podró�y i zakwaterowania uczestników konkursów.
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3 Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych 03/POKiS/2011/G 2,27 30 000,00 153 951,91 183 951,91

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dzia�alno�� maj�c� na celu promowanie twórczo�ci z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, zabawkarstwo) i fotografii p�ockich twórców, a tak�e twórców miast partnerskich 
P�ocka. Realizuj�c zakres rzeczowy zadania P�ocki O�rodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe - g�ównie w Domu Darmstadt, a tak�e poza placówk�, tj. w holu Ratusza, w 
klubach m�odzie�owych. Harmonogram wystaw plastycznych i fotograficznych planowany do realizacji w 2011 roku obejmuje: wystaw� kalendarzy pt. "P�ockie kalendarze"; 2 wystawy fotograficzne z 
Darmstadt; wystaw� fotograficzn� z Rosyjskiego O�rodka Kultury i Nauki w Warszawie; wystaw� malarsk� Mai Wojnarowskiej; wystaw� pokonkursow� "Tradycje wielkanocne"; wystaw� z okazji 5 - lecia 
Chóru Puellae Cantantes Plocenses; wystawy fotograficzne w ramach: "Pikniku Europejskiego", "Tygodnia Kultury Francuskiej" oraz "Dni Kultury Brazylijskiej"; wystaw� poplenerow� z Gostynina; wystaw� 
malarsk� �rodowiska p�ockiego; wystaw� "Themerson"; wystaw� fotograficzn� organizowan� we wspó�pracy z Bu�garskim Instytutem Kultury w Warszawie, wystaw� malarstwa Justyny Majewskiej oraz 
wystaw� pt. "Zimowe impresje".
Planowane do osi�gni�cia w 2011 roku przychody zwi�zane z realizacj� zadania, tj. wp�ywy ze sprzeda�y biletów na wystawy wynosz� 1.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie w zadaniu obejmuj� przede wszystkim honoraria autorskie artystów i twórców oraz koszty dokumentacji dzia�alno�ci wystawienniczej, a tak�e koszty transportu wystaw i zabezpieczenia 
eksponatów oraz zakupu materia�ów do monta�u wystaw.

4 Prowadzenie dzia�alno�ci instrukta�owo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej 04/POKiS/2011/G 4,07 10 000,00 276 028,31 286 028,31

Realizuj�c zakres rzeczowy zadania P�ocki O�rodek Kultury i Sztuki umo�liwia dost�p do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej, a tak�e wdra�a nowatorskie metody pracy w zakresie 
zespo�ów ara, udziela sta�ych porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w zakresie plastyki, literatury, muzyki i dzia�alno�ci wystawienniczej, jak równie� prowadzi szkolenia wewn�trzne dla 
pracowników instytucji oraz szkolenia w ramach doskonalenia animatorów kultury. Planowane na 2011 rok bloki szkoleniowe adresowane do animatorów kultury to:
- warsztaty doskonalenia dla instruktorów POKiS, w ramach których instruktorzy plastyki wezm� udzia� w warsztatach artystycznych odbywaj�cych si� na terenie kraju, w warsztatach pn. "Mistrz i Ucze�" w 
P�ocku oraz plenerze malarskim w Sierpcu,
- zaj�cia szkoleniowe adresowane do animatorów kultury, nauczycieli i pedagogów realizuj�cych zaj�cia pozalekcyjne zwi�zane ze sztuk� i literatur�, które prowadzi� b�d� instruktorzy - specjali�ci POKiS w 
siedzibie instytucji.
Ponadto w ramach zadania planuje si� udzielanie sta�ych porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w zakresie: plastyki, literatury, muzyki, dzia�alno�ci wystawienniczej, a tak�e szkolenia 
wewn�trzne z zakresu bhp, p.po�., zamówie� publicznych i innych wynikaj�cych ze zmian w ustawodawstwie.    
Wydatki bezpo�rednie w zadaniu obejmuj� przede wszystkim koszty prenumeraty prasy specjalistycznej.

5 Prowadzenie dzia�alno�ci wydawniczej 05/POKiS/2011/G 1,48 50 000,00 100 373,93 150 373,93

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dzia�alno�� wydawnicz�, w ramach której w 2011 roku P�ocki O�rodek Kultury i Sztuki planuje wydanie mi�dzy innymi: antologii najm�odszej poezji p�ockiej; tomików 
wierszy uznanych p�ockich m�odych poetów - laureatów konkursów poetyckich; folderów i katalogów wystaw organizowanych przez POKiS; monograficznej pyty Kameralnego Zespo�u Wokalnego z muzyk� 
p�ockiego kompozytora Eugeniusza Gruberskiego; p�yty z okazji 5 - lecia Chóru Puellae Cantantes Plocenses; p�yt demo zespo�ów z pracowni muzycznej oraz kolejnego numeru Magazynu Artystyczno - 
Literackiego "Go�ciniec Sztuki".
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� przede wszystkim koszty zwi�zane ze sk�adem i drukiem wydawnictw oraz z nagrywaniem p�yt, a tak�e honoraria za recenzje literackie i przedmowy do tomików poetyckich 
oraz koszty zwi�zane z promocj� wydawnictw w�asnych.
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6 Prowadzenie wspó�pracy mi�dzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury 06/POKiS/2011/G 4,82 170 000,00 326 893,48 496 893,48

Realizacja zadania w zakresie wspó�pracy mi�dzynarodowej ma na celu promocj� p�ockich zespo�ów artystycznych i twórców indywidualnych �rodowisk artystycznych profesjonalnych i amatorskich. 
Planowany na 2011 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje: koncerty zespo�ów amatorskiego ruchu artystycznego podczas imprez miejskich w miastach partnerskich P�ocka (Fort Wayne, Darmstadt, Loznica, 
Auxerre, Forli, Mo�ejki); udzia� zespo�ów i indywidualnych twórców z miast partnerskich w projektach kulturalnych zaplanowanych przez instytucj� do realizacji w 2011 roku we wspó�pracy z instytucjami 
kulturalnymi miast partnerskich; wyjazdy kadry merytorycznej instytucji do ambasad innych krajów w celu nawi�zania kontaktów i pozyskania partnerów do realizacji programów kulturalnych w P�ocku; 
wyk�ady, prelekcje, odczyty, promocje poetyckie go�ci z miast partnerskich, maj�ce na celu promowanie kultury innych narodów; kursy j�zyków obcych (niemieckiego, angielskiego i francuskiego) odbywaj�ce 
si� w Domu Darmstadt.   
Przychody z op�at za udzia� w kursach j�zykowych odbywaj�cych si� w Domu Darmstadt zaplanowane zosta�y na 2011 rok w wysoko�ci 20.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim koszty zwi�zane z wyjazdami zagranicznymi kadry merytorycznej instytucji oraz zespo�ów amatorskiego ruchu artystycznego POKiS, a tak�e 
koszty zwi�zane z zakwaterowaniem i wy�ywieniem uczestników projektów edukacyjno - artystycznych oraz honoraria artystów, wyk�adowców i lektorów.

7 Realizacja przedsi�wzi�� kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych 07/POKiS/2011/G 10,76 5 200 000,00 729 745,62 5 929 745,62

Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i promocja miasta. Zaplanowany do realizacji w 2011 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizacj� i wspó�organizacj� 
imprez masowych, m. in. takich jak: "Wielka Orkiestra �wi�tecznej Pomocy", "P�ockie Kol�dowanie", "Festiwal Muzyki Jednog�osowej", "Mi�dzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej", "P�ockie Koncerty 
Organowe", "P�ocka Noc Kabaretowa", "Majówka na Starym Rynku", "Piknik Europejski", "Europejski Dzie� S�siada", "Dzie� Dziecka", "Dni Historii P�ocka - Dzie� Chemika", "Wianki 2011 - Jarmark 
�wi�toja�ski", "Kiedy mnie ju� nie b�dzie" - festiwal piosenek Agnieszki Osieckiej", "Reggaeland", "Musical Hair", "Audioriver", "Rynek Sztuki", "Festiwal Pi�kna", "Miasto Kobiet", "SkArPa", �wiatowy Festiwal 
Filmów Studenckich M�ode Kadry 2011", "Wigilia przed Ratuszem", "Sylwester przed Ratuszem".
Przychody zwi�zane z realizacj� zadania planowane s� w 2011 roku w ��cznej wysoko�ci 520.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim honoraria artystów, a tak�e koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe; sk�adów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji 
fotograficznej imprez; obs�ugi technicznej imprez; zapewnienia bezpiecze�stwa uczestnikom imprez masowych. Znacz�c� pozycj� kosztów ponoszonych w ramach zadania stanowi tak�e zakwaterowanie i 
wy�ywienie artystów. Pozosta�e wydatki bezpo�rednie zadania to koszty zakupu materia�ów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz op�acania sk�adek na ZAiKS.

8 Dzia�alno�� impresaryjna i marketingowa 08/POKiS/2011/G 2,30 300 000,00 155 986,52 455 986,52

Celem zadania jest promocja statutowych zada� P�ockiego O�rodka Kultury i Sztuki, pozyskiwanie odbiorców oddzia�ywa� kulturalnych, analiza potrzeb kulturalnych �rodowiska i mieszka�ców P�ocka, a 
tak�e udost�pnianie kontaktu ze sztuk� profesjonaln� poprzez realizacj� cyklicznych imprez o charakterze kameralnym typu: koncerty, recitale, spektakle teatralne, odczyty, wyk�ady, spotkania jazzowe i 
kabaretowe odbywaj�ce si� w siedzibie instytucji przy ul. Tumskiej oraz w Domu Darmstadt. Na 2011 rok zaplanowano nast�puj�ce przedsi�wzi�cia realizowane w cyklach: "Kawiarnia Jazzowa" - koncerty z 
udzia�em gwiazd muzyki jazzowej; "Alterstacja" - koncerty w wykonaniu zespo�ów alternatywnych; "Spotkania Teatralne" - spektakle teatralne w wykonaniu teatrów offowych; "Family Jazz Session" - rodzinny 
koncert jazzowy s�awnych rodziców i ich dzieci; koncerty w wykonaniu uczniów Pa�stwowej Szko�y Muzycznej I i II stopnia w P�ocku; wyk�ady na temat kultury, historii i literatury Niemiec; "Klub Podró�e" im. 
Tony'ego Halika; "Kino dokumentu niemieckiego" oraz "Kino niemieckie" w Domu Darmstadt; koncert w cyklu "Wis�a i jej go�cie"; spotkania, promocje literackie i wieczory poetyckie; recitale oraz wieczory 
piosenki aktorskiej i poezji �piewanej; koncerty muzyki kameralnej zorganizowane we wspó�pracy m. in. z Niemieckim i Bu�garskim Instytutem Kultury, Ambasad� Meksyku, Austriackim Forum Kultury i 
W�oskim Instytutem Kultury; koncerty Kameralnego Zespo�u Wokalnego promuj�ce monograficzn� p�yt� Eugeniusza Gruberskiego.
Przychody uzyskiwane ze sprzeda�y biletów wst�pu na imprezy kameralne zaplanowane zosta�y na 2011 rok w wysoko�ci 10.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� g�ównie: honoraria artystyczne; koszty zwi�zane ze sk�adem i drukiem plakatów, zaprosze�, biletów i informatorów oraz koszty podró�y i zakwaterowania 
zapraszanych artystów. Ponadto obejmuj� koszty: wynajmu sal na organizacj� imprez, obs�ugi technicznej imprez, zakupu materia�ów plastycznych i dekoracyjnych, reklamy zewn�trznej (ksi��ki telefoniczne, 
katalogi firm) oraz op�at na ZAiKS.
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9 Obs�uga Centrum Informacji Turystycznej 09/POKiS/2011/G 2,65 50 000,00 179 723,60 229 723,60

Realizacja zadania polega na prowadzeniu Centrum Informacji Turystycznej, którego celem jest promocja turystyczna i kulturalna miasta poprzez: udzielanie na bie��co informacji dotycz�cych walorów 
kulturowych i turystycznych P�ocka i jego okolic oraz wszystkich regionów Polski; opracowywanie i wykonywanie ulotek promocyjnych; gromadzenie i przetwarzanie informacji dotycz�cych miasta i jego okolic; 
udzia� w targach turystycznych; sprzeda� biletów na koncerty i festiwale; sprzeda� pami�tek, przewodników, gad�etów, wydawnictw i map turystycznych; bie��ce aktualizowanie danych zamieszczonych na 
stronie internetowej Centrum; udzia� w pracach zwi�zanych z tworzeniem Miejskiego Systemu Informacji Miasta P�ocka; udzia� w tworzeniu bazy danych do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej 
jako administrator lokalny; �cis�� wspó�prac� z Wydzia�em Promocji, Turystyki i Wspó�pracy z Zagranic� w zakresie promocji miasta; dzia�ania w celu pozyskania certyfikatu czwartej gwiazdki i udzia� w 
Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce.
Przychody uzyskiwane ze sprzeda�y informatorów oraz biletów wst�pu na koncerty i festiwale zaplanowane zosta�y w wysoko�ci 60.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim koszty zakupu biletów i materia�ów do sprzeda�y, a tak�e koszty zwi�zane z wydaniem folderu promocyjnego i drukiem wizytówek oraz z 
prenumerat� i zakupem wydawnictw.

10 Utrzymanie Amfiteatru 10/POKiS/2011/G 3,65 730 000,00 247 543,82 977 543,82

Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie Amfiteatru - obiektu przeznaczonego do realizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim. 
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim koszty bie��cej konserwacji obiektu (w tym g�ównie us�ug alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu), ca�odobowej ochrony Amfiteatru oraz 
zapewniania bezpiecze�stwa uczestnikom odbywaj�cych si� w nim imprez. Pozosta�e wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� zakup mediów i �rodków czysto�ci, a tak�e wywóz nieczysto�ci oraz bie��ce 
prace remontowe i konserwacyjne obiektu.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w ��cznej wysoko�ci 175.000,00 z�., z czego 60.000,00 z�. za plakatowanie s�upów og�oszeniowych, 100.000,00 z�. z us�ug hotelowych �wiadczonych przez 
Dom Darmstadt oraz z wynajmu pomieszcze� w siedzibie instytucji, 15.000,00 z�. g�ównie w postaci odsetek bankowych.

Ca�kowity stan zatrudnienia w P�ockim O�rodku Kultury i Sztuki wynosi 44,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 38 etatach wykonuj� bezpo�rednio zadania statutowe instytucji, natomiast 6,5 etatu to 
pracownicy obs�ugi.

Razem: 44,50 6 882 000,00 3 018 000,00 9 900 000,00
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bezpo�rednie

Wydatki 
po�rednie

Kwota
ogó�em

1 Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materia�ów bibliotecznych 01/KP/2011/P 16,00 30 000,00 929 789,54 959 789,54

Celem zadania jest kompletowanie i opracowywanie materia�ów bibliotecznych w celu zaspokojenia edukacyjnych i rekreacyjnych potrzeb czytelniczych mieszka�ców P�ocka oraz archiwizowanie wydawnictw 
na potrzeby bibliografii regionalnej, co oznacza koordynowanie polityki gromadzenia materia�ów bibliotecznych w sieci placówek Ksi��nicy P�ockiej. Gromadzenie wszystkich materia�ów bibliotecznych dla 
sieci placówek Ksi��nicy P�ockiej odbywa si� we wspó�pracy z Dzia�em zakupu zbiorów. Wybór zbiorów dla Wypo�yczalni i Czytelni g�ównej, Biblioteki dla dzieci, Dzia�u zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii 
bibliotecznych na terenie miasta zgodny b�dzie z oczekiwaniami czytelników. Oprócz ksi��ek dokonywany b�dzie zakup materia�ów nieksi��kowych, tj. p�yt CD i kaset magnetofonowych - tzw. "ksi��ka 
mówiona" dla osób z niedyspozycj� wzrokow�, DVD oraz zbiorów elektronicznych. Zakupione oraz ofiarowane materia�y biblioteczne opracowywane s� corocznie zgodnie z obowi�zuj�cymi normami 
bibliotecznymi. Ponadto dokonuje si� systematycznie modyfikacji komputerowych baz zbiorów. Na bie��co prowadzone s� zatem prace zwi�zane z uaktualnianiem bazy komputerowej zbiorów 
bibliotecznych, obejmuj�ce w szczególno�ci katalogowanie wg opisu bibliograficznego w formacie MARC 21 w systemie MAK dla bibliotek terenowych, klasyfikowanie dziesi�tne i przedmiotowe wg s�ownika 
j�zyka hase� przedmiotowych Biblioteki Narodowej.
Dzia� gromadzenia i opracowywania zbiorów odpowiedzialny jest za koordynacj� prac zwi�zanych z gromadzeniem, opracowywaniem zbiorów we wszystkich placówkach Ksi��nicy P�ockiej. Ponadto udziela 
pomocy merytorycznej bibliotekom samorz�dowym terenu p�ockiego oraz tworzy opisy katalogowe na no�nikach elektronicznych do nabytych przez nie materia�ów bibliotecznych.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� zakup materia�ów bibliotecznych (ksi��ki, czasopisma, multimedia, materia�y audiowizualne).

2 Udost�pnianie materia�ów bibliotecznych i ich ochrona 02/KP/2011/P 43,00 46 000,00 2 498 809,38 2 544 809,38

Zakres rzeczowy zadania obejmuje udost�pnianie zbiorów bibliotecznych mieszka�com P�ocka i powiatu p�ockiego na miejscu w czytelniach oraz poprzez wypo�yczanie materia�ów bibliotecznych 
u�ytkownikom do domu metod� tradycyjn� oraz elektroniczn�. W 2011 roku wszystkie wypo�yczalnie i filie biblioteczne Ksi��nicy b�d� udost�pnia�y swoje zbiory metod� elektroniczn� w systemach Aleph i 
MAK. Zak�ada si�, i� automatyzacja procesów bibliotecznych przyczyni si� do znacznego wzrostu jako�ci us�ug w bibliotekach i usprawni obs�ug� u�ytkowników. Kierownicy agend i placówek udost�pniania 
zobligowani s� do prowadzenia dokumentacji dotycz�cej dzia�alno�ci biblioteki zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych zostan� przeprowadzone 
inwentaryzacje ksi�gozbiorów w Bibliotece dla dzieci i filiach nr 7 i 12. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegaj�cych ze zwrotem mienia bibliotecznego na bie��co wysy�ane s� monity do 
osób, które w regulaminowym terminie nie odda�y ksi��ek i innych materia�ów bibliotecznych. W celu usprawnienia egzekwowania przetrzymywanych zbiorów Ksi��nicy i zdyscyplinowania czytelników 
kontynuowana b�dzie, rozpocz�ta w pa	dzierniku 2010 roku, wspó�praca z Krajowym Rejestrem D�ugów. Jako gwarancja terminowego zwrotu materia�ów bibliotecznych, zw�aszcza ksi��ek warto�ciowych 
oraz zbiorów audiowizualnych, pobierana b�dzie nadal od czytelników zwrotna kaucja pieni��na w wysoko�ci aktualnej ceny rynkowej danej ksi��ki czy p�yty CD. W celu zabezpieczenia zbiorów przed 
przedwczesnym zniszczeniem w introligatorni bibliotecznej kontynuowane b�d�, prowadzone systematycznie od wielu lat, prace konserwatorskie obejmuj�ce: zszywanie i wzmacnianie drutem nowo�ci 
wydawniczych; klejenie roczników czasopism i ksi��ek u�ywanych, lecz warto�ciowych; wzmacnianie i oprawianie w trwa�e obwoluty materia�ów bibliotecznych.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� przede wszystkim koszty u�ytkowania systemu Aleph, a tak�e koszty zakupu druków i kart bibliotecznych z kodem oraz konserwacji materia�ów bibliotecznych.

3 Dzia�alno�
 gospodarcza 03/KP/2011/P 13,00 368,00 755 454,00 755 822,00

Dzia�alno�
 gospodarcza Ksi��nicy P�ockiej prowadzona jest poprzez sprzeda� ksi��ek w ksi�garni bibliotecznej, wypo�yczanie kaset video i p�yt DVD, odp�atne us�ugi kserograficzne z materia�ów 
pochodz�cych ze zbiorów Ksi��nicy P�ockiej oraz us�ugi introligatorskie na rzecz mieszka�ców P�ocka. Ksi�garnia biblioteczna zaopatruje klientów indywidualnych, instytucje i zak�ady pracy w P�ocku i 
okolicznych gminach, a tak�e oferuje mo�liwo�
 zamówienia niskonak�adowych i rzadkich tytu�ów ksi��ek oraz wydawnictw Urz�du Rady Ministrów i wydawnictw o tematyce regionalnej. Ksi�garnia pomaga w 
organizowaniu kiermaszy ksi��ek towarzysz�cych imprezom organizowanym dla mieszka�ców P�ocka przez Urz�d Miasta P�ocka, Starostwo Powiatowe w P�ocku, urz�dy gmin i biblioteki publiczne. Bierze 
tak�e udzia� w spotkaniach autorskich organizowanych w gmachu g�ównym Ksi��nicy P�ockiej, sprzedaj�c ksi��ki promowanego autora. Wypo�yczalnia kaset video i p�yt DVD gromadzi na p�ytach DVD 
nowo�ci filmowe kina �wiatowego, lektury szkolne, klasyk� filmow�, kino konesera, filmy dla dzieci i m�odzie�y oraz filmy popularno - naukowe. Zbiory Wypo�yczalni udost�pniane s� mieszka�com P�ocka i 
okolic zgodnie z obowi�zuj�cym regulaminem i cennikiem. Na podstawie odr�bnie podpisanych umów Wypo�yczalnia bezp�atnie u�ycza swoje zbiory instytucjom o�wiatowym i spo�ecznym, takim jak: 
�wietlice �rodowiskowe, o�rodki wychowawcze, domy opieki spo�ecznej, szko�y. Z us�ug kserograficznych korzystaj� u�ytkownicy Czytelni, Wypo�yczalni i filii bibliotecznych.
Wypracowane �rodki instytucja przeznacza na utrzymanie biblioteki oraz jej dzia�alno�
 o�wiatowo - edukacyjn�, wydawnicz� i promocyjn�.
Na 2011 rok zaplanowano przychody w ��cznej wysoko�ci 200.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� zakup materia�ów introligatorskich.



LBPP 2011 (c) Krakfin 1999-2011 Data wydruku: 2011-02-28 2

Charakterystyka zada� bie��cych realizowanych przez KSI��NICA P�OCKA IM. W�. BRONIEWSKIEGO w roku 2011

Lp Nazwa zadania - Cel zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

Numer 
zadania

Liczba 
etatów

Wydatki 
bezpo�rednie

Wydatki 
po�rednie

Kwota
ogó�em

4 Dzia�alno�
 o�wiatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna 04/KP/2011/P 10,50 5 000,00 610 174,38 615 174,38

Dzia�alno�
 o�wiatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, m�odzie�y i doros�ych ma na celu szeroko poj�t� promocj� literatury poprzez udost�pnianie zbiorów bibliotecznych o najwy�szych walorach 
artystycznych i spo�ecznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego spo�ecze�stwa. W przypadku ludzi m�odych dzia�alno�
 ta pe�ni rol� wychowawcz�, b�d�c jedn� z form zwalczania patologii 
spo�ecznej. Tematem wiod�cym w 2011 roku b�d� obchody Roku Czes�awa Mi�osza, w ramach których planowane jest zaprezentowanie wystawy po�wi�conej polskiemu Nobli�cie. Wystawa ta b�dzie 
przygotowana ze zbiorów Ksi��nicy P�ockiej. Na 2011 rok planowana jest tak�e organizacja panelu dyskusyjnego po�wi�conego twórczo�ci Czes�awa Mi�osza. W gmachu g�ównym Ksi��nicy odb�dzie si� 
ekspozycja du�ych wystaw fotograficznych: "Mój P�ock" - corocznej wystawy prezentuj�cej dokonania fotograficzne cz�onków P�ockiego Towarzystwa Fotograficznego oraz "Biennale Plakatu 
Fotograficznego". W cyklu "Pami�
 musi trwa
..." zaprezentowane zostan� dwie wystawy: "Znakomite p�occzanki" - w ramach obchodów Dni Historii P�ocka oraz "P�ocka Barykada" - z okazji 91 rocznicy 
obrony P�ocka przed najazdem bolszewików. Ponadto zrealizowane zostan� dwie wystawy adresowane do m�odzie�y szkolnej: wystawa z okazji 90 rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczy�skiego oraz 
wystawa pn. "Marek Grechuta - poezja �piewana w ilustracji" ze zbiorów Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. 
W ramach popularyzacji nowo�ci literackich odb�d� si� spotkania w cyklu "P�ocka premiera miesi�ca". W 2011 roku Ksi��nica P�ocka b�dzie promowa�a tak�e sukcesy wydawnicze autorów pochodz�cych z 
P�ocka. Wa�nym wydarzeniem w �rodowisku poetyckim P�ocka o zasi�gu ogólnopolskim b�dzie promocja wybranego numeru "ZNAJ" - kwartalnika artystyczno - naukowego Stowarzyszenia Autorów 
Polskich. W 2011 roku zostanie og�oszony regulamin XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. W�adys�awa Broniewskiego "O li�
 d�bu". Jego uroczysta gala i wr�czenie nagród laureatom 
odb�dzie si� w listopadzie 2011 roku.
W zakresie edukacji kulturalnej m�odych odbiorców literatury Ksi��nica ju� po raz 33 zorganizuje Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka dla dzieci i m�odzie�y pn. "Pi�knie by
 cz�owiekiem". Podczas 
obchodów Dni Historii P�ocka Ksi��nica zorganizuje imprez� czytelnicz� o charakterze rodzinnym, tj. piknik literacki z Marcinem Pa�aszem. W 2011 roku zostanie równie� og�oszona XX edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla dzieci i m�odzie�y pn. "M�odzi Twórcy Literatury".   
Do wa�niejszych imprez, które odb�d� si� w 2011 roku w filiach i Bibliotece dla dzieci nale��: "Wierszykarnia" - konkurs recytatorski twórczo�ci Danuty Wawi�ow i Natalii Usenko, konkurs czytelniczy 
twórczo�ci Krystyny Siesickiej, "Uliczka Pani Chotomskiej" - przegl�d inscenizacji teatrzyków przedszkolnych, "Ogólnopolski Tydzie� Czytania Dzieciom", "Wirtualna Podró� Marze�" - zaj�cia biblioteczne 
po�wi�cone historii Izraela, "Ferie w mie�cie" i "Wakacje w mie�cie" - zaj�cia o�wiatowo - edukacyjne. Bibliotekarze b�d� tak�e kontynuowali prac� z najm�odszym czytelnikiem w wieku od 2 do 5 lat w Klubie 
Ma�ego Dziecka, w Bibliotece dla dzieci oraz w Klubie Ma�ych Przyjació� Ksi��ek. 
W ramach dzia�alno�ci wydawniczej instytucja planuje wydanie drukiem tomiku pokonkursowego wierszy nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. W�adys�awa Broniewskiego "O li�
 d�bu" 
oraz dwóch numerów pó�rocznika "Bibliotekarza P�ockiego" 1/2011 - statystyczny i 2/2011.
W ramach zadania prowadzona b�dzie promocja zada� o�wiatowych i dzia�alno�ci bibliotecznej poprzez przygotowanie i rozes�anie zaprosze� na organizowane imprezy oraz zamieszczanie plakatów na 
s�upach og�oszeniowych.
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów, materia�ów do przygotowania ekspozycji i materia�ów edukacyjnych do prowadzenia zaj�
 z 
dzie
mi, jak równie� koszty prowadzonej dzia�alno�ci wydawniczej, promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach oraz promocji dzia�alno�ci o�wiatowo - edukacyjnej  i bibliotecznej.

5 Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz wspó�praca mi�dzy bibliotekami 05/KP/2011/P 4,50 0,00 261 503,31 261 503,31

Realizacja zadania obejmuje kszta�cenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek. Bibliotekarze s�u��c spo�eczno�ci lokalnej w zakresie zaspokajania ró�nych potrzeb zwi�zanych z edukacj�, 
rozwojem kulturalnym, estetycznym i informatycznym, powinni orientowa
 si� nie tylko w literaturze i metodach jej promocji, ale tak�e w nowoczesnych technologiach przekazu informacji. W trosce o 
wizerunek instytucji i jako�
 �wiadczonych us�ug Ksi��nica P�ocka organizuje szkolenia na miejscu, a tak�e kieruje bibliotekarzy na seminaria ogólnopolskie i wojewódzkie organizowane przez inne o�rodki. 
Na szkolenia organizowane w P�ocku Biblioteka zaprasza wybitnych specjalistów i fachowców - uznane autorytety w danej dziedzinie wiedzy. Planowane na 2011 rok szkolenia maj� ró�norodny charakter i 
obejmuj� seminaria ogólne, specjalistyczne, warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe. W programie szkole� uj�to cykl szkole� z zakresu wspó�czesnej literatury, psychologii pracy, komputeryzacji 
zbiorów i animacji czytelnictwa, dzia�alno�ci bibliotek europejskich oraz przepisów prawnych dotycz�cych zakresu prawid�owej organizacji biblioteki, jej zarz�dzania i finansowania. 
W zakresie szkole� pracownicy Ksi��nicy wspó�pracuj� z Wydzia�em Pedagogicznym i Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskim Stowarzyszeniem 
Pedagogów i Animatorów KLANZA, Centrum Sztuki Wspó�czesnej w Warszawie oraz z Poradni� Psychologiczno - Pedagogiczn� Nr 2 i Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w P�ocku.
W celu poprawy jako�ci pracy z czytelnikiem kontynuowane b�d� warsztaty czytelnicze wprowadzaj�ce elementy twórczego podej�cia do pracy. W 2011 roku planowane s� warsztaty czytelnicze w ramach 
cyklu: "Rado�
 tworzenia i dzia�ania - metody pedagogiki zabawy z tekstem literackim", które  prowadzi
 b�d� animatorzy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. 
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6 Dzia�alno�
 informacyjna i bibliograficzna 06/KP/2011/P 10,00 5 000,00 581 118,46 586 118,46

Realizacja zadania polega na zaspokajaniu potrzeb u�ytkowników biblioteki poprzez: przygotowanie aktualnej informacji o zbiorach i zasobach informacyjnych biblioteki g�ównej i jej filii, a tak�e zbiorach 
czasopism bibliotek innych sieci; realizacji obs�ugi informacyjnej czytelników poprzez udzielanie informacji bezpo�rednio, telefonicznie oraz przez Internet; udzielaniu u�ytkownikom bibliotek informacji 
bibliograficznych, rzeczowych i faktograficznych z ró�nych dziedzin wiedzy - w zale�no�ci od potrzeb i zainteresowa�. Zakres zadania obejmuje ponadto gromadzenie wydawnictw zwartych, dokumentów 
�ycia spo�ecznego oraz czasopism o zasi�gu regionalnym i ogólnopolskim. W 2011 roku prenumerowane b�d� czasopisma dla potrzeb czytelni g�ównej, dzia�u zbiorów audiowizualnych, dzia�ów 
merytorycznych biblioteki g�ównej oraz biblioteki dla dzieci i 13 filii bibliotecznych. Kontynuowane b�dzie: tworzenie komputerowych baz danych w systemach Aleph i MAK; konwersja opisów bibliograficznych 
do bazy regionalnej na podstawie wydawnictw zwartych i czasopism gromadzonych przez Ksi��nic� P�ock� w ww. systemach; wprowadzanie do bazy "Region" opisów b�d�cych podstaw� udost�pnionej 
poprzez Internet "Bibliografii województwa mazowieckiego" za rok 2010 oraz drukowanej na �amach Notatek P�ockich "Bibliografii Mazowsza P�ockiego" za rok 2009/10; wprowadzanie do bazy "Artyku�y" 
opisów bibliograficznych opracowywanych na podstawie czasopism zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników (tzw. kartoteka kwerend); aktualizowanie opisów w bazie "Centralny Katalog Czasopism" oraz 
"Czasopisma" biblioteki g�ównej i jej filii; indeksacja stron internetowych w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliograficznej polegaj�ca na systematycznym przegl�daniu regionalnych stron www i 
tworzeniu linków poprzez grupowanie aktualnych witryn wg zagadnie� (w standardzie Dublin Core); wspó�dzia�anie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami samorz�dowymi; wymiana do�wiadcze� i 
informacji oraz materia�ów bibliotecznych (ksi��ek, broszur, dokumentów �ycia spo�ecznego, czasopism regionalnych); digitalizacja zbiorów czasopism regionalnych jako ochrona przed zniszczeniem 
zasobów archiwalnych. Ponadto planowane s� wypo�yczenia mi�dzybiblioteczne z innych bibliotek w kraju na zamówienia czytelników, udost�pnianie baz komputerowych tak�e przez Internet, 
przygotowywanie wydruków i kopii na dyskietkach, udost�pnianie programu Word, programu informacji prawnej Legalis i Polbi.  
Na stronie internetowej Ksi��nicy P�ockiej promowana jest dzia�alno�
 czytelni i informatorium. 
W ramach zadania prowadzone s� zaj�cia z przysposobienia bibliotecznego w formie wyk�adów i 
wicze� dla uczniów szkó� podstawowych, gimnazjów i szkó� �rednich.  
Planowane jest ponadto poprawienie jako�ci obs�ugi u�ytkowników w czytelniach poprzez poszerzenie zakresu udzielanych informacji, sporz�dzanie zestawie� bibliograficznych i realizacj� kwerend na 
zamówienie czytelników, wypo�yczenia krótkoterminowe na weekend (maksimum 3 pozycje) oraz przygotowanie czytelnikom zamówionych poczt� elektroniczn� archiwalnych numerów czasopism i ksi��ek.
Wydatki bezpo�rednie zadania dotycz� przede wszystkim zakupu materia�ów bibliotecznych o tematyce regionalnej oraz prasy.

7 Komputeryzacja sieci bibliotek w P�ocku 07/KP/2011/P 7,00 32 000,00 406 782,93 438 782,93

Planowany na 2011 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje uruchomienie udost�pniania zbiorów bibliotecznych w systemie Aleph w kolejnych placówkach Ksi��nicy: filiach bibliotecznych nr 1 i nr 2, 
Bibliotece dla dzieci oraz Wypo�yczalni zbiorów audiowizualnych. System Aleph dzia�aj�cy w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej u�ytkowany b�dzie w 9 placówkach: Wypo�yczalni 
g�ównej, Wypo�yczalni Dzia�u zbiorów audiowizualnych, Bibliotece dla dzieci oraz filiach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 7. Wymienione biblioteki utworz� sie
 wypo�yczalni, w których obowi�zywa
 b�dzie jedna 
karta biblioteczna. W zwi�zku z powy�szym na 2011 rok planuje si� tak�e wymian� serwera sieci komputerowej w budynku g�ównym oraz zmian� sieciowego systemu operacyjnego na Windows Serwer ze 
wzgl�du na zwi�kszenie bezpiecze�stwa sieci, a tak�e zakup licencji programu antywirusowego dla wszystkich u�ytkowników sieci komputerowej, zarówno w gmachu g�ównym, jak i w filiach bibliotecznych.
Na 2011 rok zaplanowano rozpocz�cie realizacji projektu digitalizacji zbiorów regionalnych i publikacji wydanych przez Ksi��nic� P�ock�, co wymaga dokonania zakupu oprogramowania do tworzenia plików 
w formacie djvu i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów w Internecie oraz dokonania wyboru odpowiedniego sprz�tu komputerowego.    
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� utrzymanie internetu i strony internetowej, a tak�e zakup materia�ów (ta�my, etykiety, dyskietki, tusze, tonery) i programów komputerowych.

Razem: 104,00 118 368,00 6 043 632,00 6 162 000,00
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Lp Nazwa zadania - Cel zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie

Numer 
zadania

Liczba 
etatów

Wydatki 
bezpo�rednie

Wydatki 
po�rednie

Kwota
ogó�em

1 Organizowanie wystaw 01/PGS/2011/P 5,80 105 000,00 536 121,74 641 121,74

Realizacja zadania polega na stworzeniu ró�norodnej pod wzgl�dem artystycznym oferty wystawienniczej dla mieszka�ców miasta P�ocka oraz oferty najciekawszych zjawisk w �yciu plastycznym. Zadanie 
obejmuje dzia�ania organizacyjne, opracowanie programu, stworzenie koncepcji plastycznej wystaw, ich transport, monta� i demonta�, jak równie� promocj� i dokumentacj� dzia�a�. W 2011 roku P�ocka 
Galeria Sztuki zamierza zorganizowa� w Salonie G�ównym 9 wystaw: "Tajemnice chi�skiego geniuszu. Odkrycia i wynalazki", "Micha� Staszczak - Rze�ba", "Wystawa malarstwa i rysunku Grzegorza 
Bieniasa", "VI Forum Malarstwa Polskiego - Widzie�", "Dni Historii P�ocka - M�oda plastyka P�ocka", "III Ogólnopolskie Biennale Miniatury Cyfrowej - wystawa pokonkursowa oraz wystawa Jerzego 
Pietruszczaka - laureata II Biennale Miniatury Cyfrowej", "Tadeusz Zaremba - Malarstwo", "Mi�dzynarodowa Wystawa Sztuki Ksi��ki - korespondencja" po��czona z wystaw� "Alicja S�owikowska - 
indywidualna wystawa kuratora wystawy", "Stanis�aw Witkacy - malarstwo, fotografia".   
Ustalony na 2011 rok plan przedsi�wzi�� do realizacji w ramach tzw. Ma�ej Galerii obejmuje: pokaz filmów podczas trwania wystawy "Tajemnice Chi�skiego Geniuszu", pokaz multimedialny towarzysz�cy 
wystawie rze�by Micha�a Staszczaka, wystawa szkiców i rysunków Grzegorza Bieniasa, pokaz multimedialny "M�oda plastyka P�ocka", wystawa rysunków i szkiców Tadeusza Zaremby, wystawa szkiców do 
grafiki Alicji S�owikowskiej oraz pokaz filmu o Stanis�awie Witkacym. 
Przychody zwi�zane z organizowanymi wystawami zaplanowane zosta�y w wysoko�ci 28.000,00 z�. 
Wydatki bezpo�rednie dotycz� przede wszystkim honorariów wynikaj�cych z zawartych umów o dzie�o, zakupu materia�ów niezb�dnych do organizacji imprez, reklamy i transportu wystaw, druku zaprosze� 
na wystawy i zwi�zanych z nimi op�at pocztowych, a tak�e delegacji i noclegów oraz zakupu innych us�ug dotycz�cych organizacji wystaw.

2 Dzia�alno�� edukacyjna 02/PGS/2011/P 3,50 11 000,00 323 521,74 334 521,74

Dzia�alno�� edukacyjna b�d�ca uzupe�nieniem dzia�alno�ci wystawienniczej u�atwia widzom zrozumienie i akceptacj� sztuki wspó�czesnej. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie spotka� 
edukacyjnych towarzysz�cych ka�dej wystawie, podczas których omawiana jest jej tematyka, techniki wykonania i osadzenie w sztuce wspó�czesnej oraz odniesienia do historii.
W ramach standardowych dzia�a� o�wiatowych Galeria prowadzi cykliczne warsztaty z historii sztuki, przygotowuj�ce uczniów do matury z ww. przedmiotu, jak równie� warsztaty plastyczne z rysunku i 
malarstwa. Ponadto, do ka�dej z wystaw przygotowywany jest komentarz lub tzw. "zaj�cia na ekspozycji", w sk�ad których wchodz� warsztaty plastyczne, wy�wietlanie filmu lub wyk�ad.
W 2011 roku przewidziane s� równie�: zako�czenie II edycji projektu edukacyjnego pn. "Gwiazdy w Wi�le. Ba�nie i legendy o P�ocku" - skierowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Warsztaty 
Obróbki Cyfrowej Obrazu oraz og�oszenie Ogólnopolskiego Konkursu zwi�zanego z propagowaniem miasta P�ocka.  
Przychody z op�at za udzia� w zaj�ciach plastycznych oraz w zaj�ciach z wiedzy o sztuce zaplanowane zosta�y w wysoko�ci 20.000,00 z�. 
Wydatki bezpo�rednie zwi�zane s� przede wszystkim z organizacj� Warsztatów Obróbki Cyfrowej Obrazu, warsztatów po�wi�conych wiedzy o sztuce oraz warsztatów plastycznych, obejmuj�c w 
szczególno�ci koszty zapewnienia noclegów i wy�ywienia dla prelegentów oraz zakupu materia�ów niezb�dnych do organizacji warsztatów. Obejmuj� ponadto koszty zakupu materia�ów i us�ug niezb�dnych 
do prowadzenia dzia�alno�ci edukacyjnej oraz op�at pocztowych.
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3 Dzia�alno�� wydawnicza 03/PGS/2011/P 2,20 49 000,00 203 356,52 252 356,52

Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne i edukacyjne. Wydawnictwa w formie katalogów i folderów u�atwiaj� widzom zrozumienie wystaw i przybli�aj� sylwetki artystów oraz ich sztuk�. Zaproszenia 
i plakaty pe�ni� rol� promocyjn� i informacyjn�. Poprzez wymian� wydawnictw Galeria uczestniczy w �yciu kulturalnym kraju, a tak�e wspó�pracuje z instytucjami kulturalnymi za granic�. 
W 2011 roku instytucja zamierza wyda� 7 katalogów, 8 plakatów, 8 zaprosze� do wystaw, a tak�e druki ulotne do ka�dej z wystaw.
Przychody ze sprzeda�y wydawnictw towarzysz�cych wystawom zaplanowane zosta�y w wysoko�ci 30.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie zadania zwi�zane s� z drukiem wydawnictw towarzysz�cych wystawom.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysoko�ci 2.000,00 z�. nie zwi�zanych z realizacj� konkretnego zadania, tj. g�ównie w postaci odsetek bankowych.

Ca�kowity stan zatrudnienia w P�ockiej Galerii Sztuki wynosi 11,5 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 9 etatach wykonuj� bezpo�rednio zadania statutowe instytucji, natomiast 2,5 etatu to pracownicy 
obs�ugi.

Razem: 11,50 165 000,00 1 063 000,00 1 228 000,00
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Charakterystyka zada� bie��cych realizowanych przez P�OCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. 
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1 Organizacja koncertów dla mieszka�ców miasta 01/POS/2011/P 44,15 1 004 500,00 2 556 194,90 3 560 694,90

Realizacja zadania polega na organizacji koncertów maj�cych na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w�ród spo�ecze�stwa miasta P�ocka, stanowi�c znacz�cy wk�ad w rozwój kultury P�ocka oraz 
przybli�aj�c warto�ci artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym. Dzia�ania podejmowane w ramach zadania stanowi� wzbogacenie oferty kulturalnej dla spo�ecze�stwa miasta zapewniaj�c mu 
bezpo�redni kontakt z twórcami kultury oraz stanowi� element kulturotwórczy, a tak�e promuj� miasto w regionie i na terenie ca�ego kraju. Realizuj�c zadanie w 2011 roku Orkiestra planuje wykonanie w Sali 
Koncertowej Pa�stwowej Szko�y Muzycznej I i II Stopnia w P�ocku koncertu kameralnego pn. "Soyka...tylko bra�. Agnieszka Osiecka znana i nieznana" oraz 28 koncertów symfonicznych otwartych dla 
mieszka�ców miasta P�ocka: "Powró�my jak za dawnych lat", "�piewaj i kochaj...", koncert w wykonaniu Marcina Dylla (skrzypce), "Mistrzowskie interpretacje", "Zbigniew Górny zaprasza...", "Tango forever", 
"Skaldowie", "Symfonia koncertuj�ca", "Napój mi�osny", "Jan Pawe� II in memoriam", "By� kobiet�", "The Beatles symfonicznie", koncert w wykonaniu P�ockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcj� Tadeusza 
Wojciechowskiego, "Wschodz�ce gwiazdy", "Gala operowa. Zako�czenie sezonu artystycznego 2010/2011", "Mistrzowie batuty. Inauguracja sezonu artystycznego 2011/2012", koncert w wykonaniu Jadwigi 
Rappe (alt), koncert w wykonaniu P�ockiej Orkiestry Symfonicznej, "Muzyczny seans filmowy", "Koncert papieski", "Opera na estradzie. Porgy and bess", "Wirtuozi skrzypiec", "Obecny - Tribute to Andrzej 
Zaucha. Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci", "Poznajmy swing", "Gwiazda przed Gwiazdk�", "Wieczór kol�d" oraz dwa koncerty pn. "Sylwester z Orkiestr�".  
Planowana liczba s�uchaczy to 14.500 osób.
Przychody uzyskiwane ze sprzeda�y biletów wst�pu na koncerty zaplanowane zosta�y w wysoko�ci 400.000,00 z�.
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim koszty obs�ugi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów) oraz wspó�udzia�u zespo�ów doanga�owanych bior�cych 
udzia� w zadaniu, a tak�e koszty obs�ugi technicznej koncertów i zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów. Obejmuj� ponadto koszty: wynajmu Sali Koncertowej, wyp�acania 
ekwiwalentów za akcesoria, reklamy realizowanych przedsi�wzi�� na terenie miasta P�ocka, wypo�yczania nut oraz op�acania sk�adek cz�onkowskich ZAiKS.

2 Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz m�odzie�y 02/POS/2011/P 1,10 75 000,00 63 687,76 138 687,76

Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej w�ród dzieci ucz�szczaj�cych do przedszkoli funkcjonuj�cych na terenie miasta P�ocka poprzez organizacj� audycji umuzykalniaj�cych, 
które odbywaj� si� w cyklach jednomiesi�cznych. Projektem obj�te s� wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta P�ocka. Celem zadania jest wytworzenie w�ród najm�odszej publiczno�ci fascynacji 
muzyk� oraz zapoznanie si� z zagadnieniami muzyki dawnej i wspó�czesnej. Realizowane w ramach zadania audycje umuzykalniaj�ce - obejmuj�ce prezentacje instrumentów muzycznych, edukacj� 
muzyczn� oraz przekazywanie podstawowej wiedzy o muzyce - przybli�aj� dzieciom warto�ci ze �wiata muzyki. Nauka po��czona z zabaw� oraz naturalny kontakt z elementami sztuki stanowi� przejaw 
dzia�alno�ci merytorycznej niezb�dnej do ukszta�towania przysz�ych odbiorców kultury muzycznej. G�ówne cele edukacyjne zadania to pobudzanie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz pomoc w 
podejmowaniu dzia�a� w celu kszta�cenia artystycznego dzieci uzdolnionych muzycznie. W zaplanowanym do realizacji na 2011 rok programie edukacji muzycznej dzieci i m�odzie�y znajduje si� 60 
koncertów kameralnych szkolnych oraz 234 audycje umuzykalniaj�ce odbywaj�ce si� w nast�puj�cych blokach tematycznych: "Zimowa Polka, czyli urodziny ba�wanka", "Masko znam ci� - w królestwie 
ta�ca", "Z wizyt� u �wierszcza i konika polnego", "Ronda...suity", "Polonez króla Henryka, czyli ca�a prawda o Polonezie", "Mazur, czy mazurek? Z Kubusiem Puchatkiem na spotkaniu z tradycj�", "Na 
spotkanie wiosny. Wiosenne kaprysy", "Dlaczego melodia wzrusza?", "Bukiecik dla mamy", "Intermedium: O �piewie lub staruszka pie��", "Nim pójdziemy do filharmonii, czyli sekrety polihymnii", "Torba pana 
perkusisty, czyli dzwonki, trójk�t i inne niespodzianki", "O Tokumbasie i tancerce Argentinie", "Ile odcieni ma ziele�? - jesienny spacer po lesie", "Per�y baroku i nie tylko", "W �wi�tecznym nastroju, z kol�d� 
przez �wiat", "Gwiazda na kiju - �wi�teczne przygotowania".     
Planowana liczba odbiorców to 25.000 dzieci i m�odzie�y.
Przychody uzyskiwane ze sprzeda�y biletów wst�pu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zosta�y w wysoko�ci 45.000,00 z�. 
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim koszty obs�ugi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków i solistów) oraz wspó�udzia�u zespo�ów muzyczno - aktorskich bior�cych udzia� w 
zadaniu, a tak�e koszty: zakwaterowania zapraszanych muzyków i solistów, obs�ugi technicznej koncertów oraz op�acania sk�adek cz�onkowskich ZAiKS.

3 Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego 03/POS/2011/P 3,75 156 500,00 217 117,34 373 617,34

Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizacj� Festiwalu Muzycznego b�d�cego imprez� cykliczn� odbywaj�c� si� w miesi�cu lipcu. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki w�ród szerokiej publiczno�ci. 
Festiwal stanowi uzupe�nienie oferty turystycznej skierowanej do go�ci, którzy corocznie w sezonie letnim odwiedzaj� P�ock. Wychodzi równocze�nie naprzeciw potrzebom miasta prezentuj�c koncerty 
muzyki popularnej, kameralnej, dzie�a sceniczne i koncerty symfoniczne. Koncerty odbywaj� si� w miejscach szerokiego dost�pu dla s�uchaczy. W 2011 roku instytucja planuje wykonanie w ramach Letniego 
Festiwalu Muzycznego 5 koncertów otwartych: "Inauguracja XIII Letniego Festiwalu Muzycznego. Filharmonia dowcipu" w amfiteatrze, koncert kameralny w wykonaniu Jolanty Tyszkiewicz (sopran) i Micha�a 
Grabiasa (fortepian) w Muzeum Mazowieckim, "Musica nova persona grata" w Bazylice Katedralnej, "Mistrzowskie interpretacje" oraz "Zako�czenie XIII Letniego Festiwalu Muzycznego" w Muzeum 
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Diecezjalnym. 
Planowana liczba s�uchaczy to 3.500 osób.
Wydatki bezpo�rednie zadania obejmuj� przede wszystkim koszty obs�ugi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków i solistów) oraz wspó�udzia�u w zadaniu zapraszanych zespo�ów muzyczno - 
aktorskich, a tak�e koszty zakwaterowania zaproszonych solistów i muzyków bior�cych udzia� w zadaniu, obs�ugi technicznej koncertów, wypo�yczania nut, reklamy realizowanych przedsi�wzi�� na terenie 
miasta poprzez plakatowanie afiszy oraz op�acania sk�adek cz�onkowskich ZAiKS. 

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysoko�ci 255.000,00 z� nie zwi�zanych z realizacj� konkretnego zadania, w tym mi�dzy innymi w postaci wp�ywów od sponsorów, wynajmu pomieszcze� 
oraz odsetek bankowych.

Razem: 49,00 1 236 000,00 2 837 000,00 4 073 000,00
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