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Charakterystyka zada� bie��cych realizowanych przez ZAK�AD US�UG MIEJSKICH MUNISERWIS w roku 2012

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

Numer 
zadania

Liczba 
etatów

Wydatki 
bezpo�rednie

Wydatki 
po�rednie

Kwota
ogó�em

1 Utrzymanie czysto�ci i konserwacja zieleni 01/ZUM/2012/G 18,50 1 361 906,00 1 291 628,89 2 653 534,89

Zadanie obejmuje: utrzymanie czysto�ci na terenie miasta P�ocka w obr�bie III Rejonu (zamiatanie, zgrabianie li�ci, usuwanie zanieczyszcze�, od�nie�anie, posypywanie piaskiem ci�gów pieszych, 
parkingów, placów); mechaniczne zamiatanie ulic; wykonywanie nasadze� kwiatów, krzewów, drzew; konserwacj� zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, ci�cie); utrzymanie porz�dku w miejscach 
pami�ci narodowej oraz na Cmentarzu Garnizonowym (odnawianie mogi�, naprawy alejek i ogrodze�); opró�nianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta oraz napraw� uszkodzonych; 
kompleksow� obs�ug� dwóch szaletów miejskich. 
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� przede wszystkim zakup �rodków czysto�ci, narz�dzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadze�, koszty us�ug wywozu �mieci, koszenia trawy, pielenia, zamiatania, naprawy 
urz�dze� i inne.

2 Zimowe utrzymanie ulic 02/ZUM/2012/G 13,00 2 829 084,00 907 631,11 3 736 715,11

Zadanie polega na zwalczaniu �lisko�ci 191 km jezdni ulic na terenie miasta P�ocka poprzez od�nie�anie, posypywanie mieszank� piaskowo - soln�, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz �niegu, jak 
równie� na utrzymaniu ca�odobowego dy�uru dyspozytorów.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� przede wszystkim zakup piasku i soli, koszty wynajmu sprz�tu i inne.

3 Utrzymanie czysto�ci na terenie Parku Pó�nocnego 03/ZUM/2012/G/1 2,00 180 090,00 139 635,56 319 725,56

Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie czysto�ci na terenie Parku Pó�nocnego. Realizacja zadania obejmuje: zamiatanie alejek; opró�nianie koszy na �mieci; od�nie�anie i posypywanie piaskiem; 
usuwanie zanieczyszcze�; konserwacj� trawników (koszenie, nawo�enie, odchwaszczanie); zak�adanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwacj�; nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych 
(odchwaszczanie, nawo�enie, ci�cia piel�gnacyjne, zabezpieczenia na okres zimowy); naprawy alejek spacerowych oraz istniej�cej infrastruktury.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� przede wszystkim zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy, narz�dzi ogrodniczych, koszty us�ug dozoru terenu oraz wynajmu samochodów.

4 Ró�ne zadania zlecone przez Urz�d Miasta P�ocka 04/ZUM/2012/G 40,00 8 002 085,00 2 792 711,11 10 794 796,11

Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Urz�d Miasta P�ocka. W 2012 roku planowane jest zrealizowanie nast�puj�cego zakresu rzeczowego:
- remonty cz�stkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników b�d�cych w zarz�dzie Miejskiego Zarz�du Dróg;
- wykonanie i naprawy chodników, parkingów, placów z p�yt drogowych, polbruku i p�ytek chodnikowych;
- konserwacj� rowów odwadniaj�cych, kanalizacji deszczowej i piaskowników;
- wykonanie prac konserwacyjnych na Skarpie Wi�lanej; 
- frezowanie ulic;
- transport materia�ów budowlanych oraz wykonywanie robót ziemnych;
- wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w rejonie lasku brzozowego na osiedlu Podolszyce Po�udnie.
Wydatki bezpo�rednie obejmuj� przede wszystkim koszty zakupu  materia�ów oraz koszt wynajmu sprz�tu niezb�dnego do realizacji ww zada�.
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5 Zarz�d Cmentarzem Komunalnym 05/ZUM/2012/G 3,00 815 775,00 209 453,33 1 025 228,33

Zadanie polegaj�ce na zarz�dzaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje nast�puj�cy zakres rzeczowy: dozorowanie terenu, prowadzenie dokumentacji cmentarnej, utrzymanie czysto�ci w okresie zimowym, 
od�nie�anie i posypywanie piaskiem, konserwacj� zieleni, wykonywanie grobów ziemnych i murowanych, utrzymywanie domu przedpogrzebowego, utrzymywanie istniej�cej infrastruktury.
Wydatki bezpo�rednie w zadaniu obejmuj� przede wszystkim koszty zakupu elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, us�ug wywozu nieczysto�ci, dozorowania terenu.

Razem: 76,50 13 188 940,00 5 341 060,00 18 530 000,00


