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BUDŻET

GMINY

198.730.410,10 zł

A. DOCHODY WŁASNE

146.316.503,64 zł

Podstawowe źródło dochodów gminy stanowią dochody własne. W I półroczu 2007 roku zostały zrealizowane w 50,00% planu,
tj. w kwocie 146.316.503,64 zł.
W strukturze dochodów własnych gminy najbardziej znaczące pozycje stanowiły:
-

dochody pobierane przez Gminę, zrealizowane w kwocie 89.011.131,74 zł, tj. w 51,88% planu,

-

podatki pobierane przez Urząd Skarbowy, wykonane na poziomie 3.511.736,65 zł, tj. w 72,41% planu,

-

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zrealizowane w wysokości 53.793.635,25 zł, tj. w 46,29% planu.

Wchodzące w skład dochodów własnych podatki i opłaty lokalne, wykonane zostały w wysokości 77.536.096,79 zł, co stanowi
39,02% wszystkich dochodów osiągniętych przez gminę w I półroczu bieżącego roku. Zadowalający poziom realizacji tych
dochodów w odniesieniu do planu, uzyskano z tytułu:
-

podatku od nieruchomości - 51,09% planu,

-

podatku od środków transportowych - 62,95% planu,

-

podatku rolnego i leśnego - 76,59% planu,

-

opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 84,26% planu,

-

opłaty targowej - 53,55% planu.

Najważniejsze źródło dochodów lokalnych i wiodące znaczenie fiskalne dla budżetu gminy ma podatek od nieruchomości.
Uzyskane z tego tytułu wpływy w I połowie roku wyniosły 72.619.719,61 zł i pochodziły głównie od takich przedsiębiorstw,
jak: PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Spółka z o.o., Koncern Energetyczny Energa S.A., „Wodociągi Płockie” Spółka
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z o.o., Orlen Asfalt Spółka z o.o., Fortum Płock Spółka z o.o., Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa,
PERN „Przyjaźń” S.A., Auchan Polska Spółka z o.o., Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Osiągnięte za I półrocze 2007 roku wskaźniki oraz analiza realizacji dochodów wskazują, iż podatki i opłaty lokalne pobierane
przez gminę za rok bieżący, winny być wykonane w zaplanowanych wielkościach.
Realizacja dochodów z majątku gminy wyniosła 5.982.329,59 zł, tj. 47,34% planu. Wysoki poziom wykonania ww. dochodów
osiągnięto w zakresie:
-

opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy - 87,01% planu, tj. 1.152.841,19 zł,

-

opłat za dzierżawę gruntów - 55,13% planu, tj. 651.583,95 zł,

-

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 51,16% planu, tj. 117.656,59 zł.

W pozycji dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego środki pochodzą m.in. ze sprzedaży działek budowlanych
przy ul. Mazowieckiej, Działkowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, a także ze sprzedaży lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gminnych przeznaczonych na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiednich i prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych. Gmina Płock z powyższego
źródła w omawianym okresie osiągnęła dochody w wysokości 4.060.247,86 zł, co stanowi 41,01% planu rocznego.
W zakresie podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy, realizacja dochodów w I połowie 2007 roku ukształtowała
się na poziomie 72,41%. Wykonanie poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:
-

podatek od spadków i darowizn - 110,90% planu, tj. 720.881,66 zł,

-

podatek od czynności cywilnoprawnych - 70,88% planu, tj. 2.551.648,26 zł,

-

podatek opłacany w formie karty podatkowej - 39,87% planu, tj. 239.206,73 zł.
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Stosunkowo wysoki wskaźnik realizacji dochodów własnych, zaznaczył się w pozycji udziałów gminy we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych w wielkości stanowiącej 48,67% planu. Ministerstwo Finansów przekazało w ramach
powyższych środków do budżetu miasta kwotę w wysokości 41.953.736,00 zł.
Niższe procentowo wykonanie w odniesieniu do planu, Gmina osiągnęła natomiast z tytułu udziałów we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych, zrealizowane w 39,47%, tj. w kwocie 11.839.899,25 zł.
Pozostałe dochody własne w I półroczu 2007 roku wykonano w wysokości 5.492.705,36 zł, co stanowi 63,58% planu.
Pochodzą one z następujących źródeł:
-

odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, zrealizowane w wysokości 1.418.455,03 zł,
tj. 61,65% w stosunku do planu,

-

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych pobieranych przez Gminę, uzyskane w kwocie 74.772,56 zł, tj. 49,85%
przyjętego planu rocznego,

-

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 12.501,38 zł, tj. 62,51% planu,

-

opłaty za udostępnienie miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Płocku, pobrane w kwocie 80.809,00 zł, co stanowi 53,87%
planu,

-

grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską - 66.392,59 zł, tj. 66,39% planu,

-

opłata adiacencka związana ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału oraz powstałej na skutek
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, zrealizowana w wysokości 26.035,99 zł, tj. 86,79% planu,

-

dochody z Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień, a także zwrotu
kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy Al. Kilińskiego i ul. Kolegialnej oraz Łukasiewicza i Długiej
- 1.122.452,26 zł, tj. 74,78% planu,

-

dochody przekazane przez Straż Miejską, uzyskane m.in. ze sprzedaży środka trwałego (samochodu osobowego) - 865,28 zł,
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-

dochody placówek oświatowo-wychowawczych administrowanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych, zrealizowane w wysokości
49.730,51 zł, tj. 38,03% planu,

-

wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach administrowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze w kwocie 150.230,95 zł,
tj. 136,74% planu,

-

wpływy z wpłat rodziców (opiekunów) z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo-wychowawczych
(przedszkola i żłobki) - 830.050,76 zł, tj. 55,71% planu,

-

dochody z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, wykonane w kwocie - 100.953,10 zł, tj. 65,98% planu,

-

dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uzyskane w wysokości - 116.335,98 zł, tj. 143,39%planu,

-

dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, wykonane na poziomie - 307.752,20 zł, tj. w 56,64% planu,

-

dochody z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - 533.474,58 zł, co stanowi 44,46% zakładanego planu,

-

dochody związane z najmem pomieszczeń w budynkach administrowanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie
53.220,45 zł, tj. 66,53% planu,

-

wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskane przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w kwocie 43.585,57 zł,

-

środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych
dochodów gminy z podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień, określonych w art. 31 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 74.374,00 zł,

-

środki finansowe stanowiące zwrot kosztów delegacji przedstawiciela Miasta Płocka, biorącego udział w Sympozjum pn. „Budowanie
Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Europejska Współpraca z Nowymi Państwami Członkowskimi”, które odbyło się
w Annemasse we Francji - 1.494,10 zł,

-

środki finansowe pochodzące z refundacji kosztów uczestnictwa przedstawicieli Miasta Płocka w konferencji w Chełmnie oraz w Wilnie,
zorganizowanych w ramach projektu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego” - 4.347,98 zł,
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-

5% wpływów dla gminy od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wykonane na poziomie 31,92%, tj. w kwocie 17.828,72 zł,

-

dochód gminy stanowiący 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużnika, zgodnie z art.
12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej - w wysokości
34.215,48 zł,

-

środki przekazane przez sponsorów w kwocie 46.303,00 zł, w tym:
•

na organizację IX Pikniku Europejskiego (40.303,00 zł),

•

na pokrycie wydatków związanych z działalnością Rad Mieszkańców Osiedli Stare Miasto, Wyszogrodzka i Podolszyce Południe,
w tym również na dofinansowanie festynu z okazji Dnia Dziecka (6.000,00 zł),

-

pozostałe w wysokości 326.523,89 zł, tj. 93,29% planu rocznego (np.: za nadanie numeru porządkowego na budynku, za wydanie karty
wędkarskiej, parkingowej, za specyfikacje przetargowe, koszty egzekucyjne, za sprzedaż dzienników budowy, za wycenę lokali
mieszkalnych, opłaty za licencje i zaświadczenia w zakresie transportu drogowego oraz opłaty za zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej i refaktury dotyczące wynajmu i użyczenia pomieszczeń)
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B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA
I. Subwencje

52.413.906,46 zł
30.855.942,00 zł

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gminie Płock w 2007
roku przysługuje część oświatowa i równoważąca subwencji ogólnej, w wysokościach określonych przez Ministra Finansów
i przekazanych pismami Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 roku i Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007
roku.
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

30.130.656,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2007 rok dla Gminy Płock, została wstępnie skalkulowana na kwotę 46.768.517,00 zł, którą
w trakcie realizacji budżetu, na podstawie pisma Nr ST3-4820-3/2007 z dnia 12 lutego 2007 roku Ministra Finansów, ustalono
w wysokości 48.962.310,00 zł.
Określona w ustawie budżetowej na rok 2007 część oświatowa subwencji ogólnej, po odliczeniu 0,6% rezerwy, podzielona została
między wszystkie samorządy w oparciu o art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego. Kwoty tej części subwencji ogólnej dla poszczególnych gmin, naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007. Zakres zadań oświatowych realizowanych
przez ww. jednostki, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na 2007 rok, określony został na podstawie danych
o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu
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zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 (wg stanu na dzień 10 września 2006 roku). Przy kalkulacji ww. subwencji
uwzględniono:
•

finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego, realizujących zadania gminy,

•

dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego oraz przez osoby fizyczne,

•

finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego,

•

finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem,

•

dofinansowanie wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia,

•

finansowanie wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły
podstawowej oraz uczniów gimnazjum,

•

finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Część oświatowa subwencji ogólnej w I półroczu 2007 roku przekazana została gminie w wysokości 30.130.656,00 zł,
tj. w 61,54% w stosunku do planu rocznego.
2. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

725.286,00 zł

Po zmianie w systemie finansowania zadań, samorządy otrzymują w celu uzupełnienia dochodów część równoważącą subwencji
ogólnej, która została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 roku,
w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007.
Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu, pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006
roku Gminie Płock przyznana została subwencja w wysokości 1.450.566,00 zł, wynikająca z podziału pomiędzy gminy miejskie
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50% kwoty części równoważącej subwencji ogólnej. W gminach, które otrzymają środki pochodzące z podziału tej części
subwencji, wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca były wyższe od 80%
średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2005 roku, przeliczonych w analogiczny sposób.
W I półroczu bieżącego roku z tego tytułu do budżetu gminy przekazano środki w wysokości 725.286,00 zł, tj. 50,00% planu.

II. Dotacje
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy

21.557.964,46 zł
3.844.272,00 zł

W I półroczu bieżącego roku, Gmina Płock na realizację zadań własnych otrzymała dotacje celowe w łącznej wysokości
3.844.272,00 zł, co stanowi 66,98% planu. Otrzymane dotacje miały następujące przeznaczenie:
-

dotacja w kwocie 108.360,00 zł na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie
pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń - sierpień 2007 roku. Przyznane środki wpłynęły do budżetu
miasta w 75,00%.

-

dotacja w kwocie 52.638,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
Powyższe środki otrzymano w 100,00%.

-

dotacja w kwocie 1.409.600,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej
z budżetu państwa - zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W omawianym
okresie powyższa dotacja przekazana została w 59,33%.

-

dotacja w kwocie 1.083.500,00 zł na działalność bieżącą ośrodków pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku
2007. Przekazana na ten cel kwota stanowi 58,62% planu.
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-

dotacja w kwocie 898.000,00 zł na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W I półroczu 2007 roku otrzymano środki w wysokości stanowiącej 87,52% planu ustalonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

-

dotacja w kwocie 292.174,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie
z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Powyższa kwota stanowi 100,00% planowanych wpływów.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie

16.883.656,24 zł

W I półroczu 2007 roku, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane
gminie w łącznej wysokości 16.883.656,24 zł, na realizację następujących zadań:
-

rolnictwo i łowiectwo - 10.364,24 zł (99,98% planu), z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

-

administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - 376.936,00 zł, tj. (tj. 53,85% planu),

-

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 10.286,00 zł, (tj. 49,99% planu),

-

bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na obronę cywilną - 2.200,00 zł, ( tj. 100,00% planu),

-

pomoc społeczna - 16.426.350,00 zł, (tj. 45,33% planu), w tym:
•

ośrodki wsparcia - 248.900,00 zł, (tj. 53,38% planu), z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy
w Płocku oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,

•

świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 14.429.550,00 zł (tj. 44,54% planu), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku
o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
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alimentacyjnej, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zaliczek
alimentacyjnych, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania oraz na pozostałe wydatki bieżące,
•

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne - 160.300,00 zł (tj. 51,03% planu),

•

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.427.500,00 zł (tj. 51,63% planu), z przeznaczeniem
na wypłaty zasiłków stałych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

•

-

usługi opiekuńcze - 160.100,00 zł (tj. 54.74% planu),

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 57.520,00 zł (tj. 100,00%
planu), z przeznaczeniem na realizację zadań z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, a mianowicie
pobyt w przedszkolu jako możliwość zapewnienia dzieciom romskim właściwych warunków prawidłowego rozwoju i przygotowania
do rozpoczęcia nauki w szkole oraz organizację ogniska muzycznego i kolonii integracyjnych dla tych dzieci.

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej

10.000,00 zł

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Ministrem Edukacji Narodowej, Miastu Płock przyznane zostały środki finansowe
w łącznej wysokości 77.050,00 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:
-

organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku imprezy pn. XVIII Ogólnopolski Kramik Teatrów Dzieci i Młodzieży
„Heca 2007” - 10.000,00 zł. Powyższa kwota przekazana została w całości.
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-

organizację specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Internacie
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz na zorganizowanie wycieczki dla lektorów z zagranicy
- 67.050,00 zł. W I półroczu 2007 roku nie przekazano środków na powyższe zadanie.

4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
758.563,88 zł
•

Na podstawie porozumień zawartych między Gminą Płock a gminami: Stara Biała, Gąbin, Słupno, Brudzeń Duży oraz Gozdowo
w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, Miasto Płock otrzymało w I półroczu 2007 roku środki
finansowe w wysokości 752.295,49 zł, z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych na terenach ww. gmin przez Komunikację
Miejską - Płock Spółka z o.o.

•

W I półroczu 2007 roku, do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 5.542,39 zł, uzyskane w związku
z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Radzanowo i Miastem Płock, w sprawie organizacji dowozu, odwozu i opieki
podczas transportu niepełnosprawnego dziecka z miejscowości Rogozino do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
Nr 1 w Płocku.

•

W związku z deklaracjami Gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Kiernozia, Mała Wieś, Radzanowo,
Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród oraz Powiatu Płockiego, dotyczącymi partycypacji w kosztach obsługi
administracyjno - księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, gminie
Płock w 2007 roku zostaną przekazane środki w wysokości 25.171,00 zł na realizację ww. zadania. W I połowie bieżącego roku
do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 726,00 zł, stanowiąca część udziału Gminy Kiernozia w finansowaniu zadania.
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5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

61.472,34 zł

(Pozostałe)
•

W I półroczu 2007 roku do budżetu miasta Płocka wpłynęły środki finansowe w wysokości 28.833,80 zł, przyznane w ramach
programu wspólnotowego Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci, na pokrycie kosztów realizacji projektu PASDEL
- Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning, dotyczącego współpracy europejskiej w zakresie kształcenia
zawodowego poprzez wykorzystanie Internetu jako głównego instrumentu nauki, zapewniającego szeroki dostęp do bardzo
dużej grupy ludzi.

(Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)
•

Do budżetu miasta Płocka w I połowie bieżącego roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 32.638,54 zł, dotyczące
unijnego projektu NEST, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Komisji Europejskiej LIFE ENVIRONMENT. Celem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania i audytu
środowiska EMAS w Urzędzie Miasta Płocka oraz w zakresie sporządzania i realizacji miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

W 2007 roku do budżetu miasta Płocka przekazane zostaną w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004 - 2006 środki finansowe w wysokości 2.906.321,72 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej
wraz z infrastrukturą w Płocku - etap II i III”. W I połowie roku nie otrzymano środków na powyższe zadanie.
7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
Na podstawie podjętych Uchwał, Rada Miejska w Sierpcu oraz Rada Gmin Sierpc, Mochowo, Szczawin Kościelny i Gozdowo,
udzieliły Miastu Płock pomocy finansowej w łącznej wysokości 6.400,00 zł, na poczet częściowego pokrycia kosztów pobytu
swoich mieszkańców w Izbie Wytrzeźwień w Płocku. W I półroczu bieżącego roku nie przekazano na ten cel środków
finansowych.
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