WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp

Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania

Liczba
etatów

Wydatki
Wydatki pośrednie
bezpośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
1

Prowadzenie stałych zespołów
artystycznych, klubów i kół zainteresowań

01/POKiS/G

plan
wykonanie
% wykonania

10,50
10,50

316.100,00
314.644,34
99,54%

591.074,62
588.211,66
99,52%

907.174,62
902.856,00
99,52%

Realizacja zadania polegała na prowadzeniu stałych zespołów
artystycznych, klubów i kół zainteresowań. Działalność w zakresie
edukacji i animacji kulturalnej skierowana była do młodzieży i dorosłych,
jak również do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. W 2007 roku
w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki działały następujące formy
artystyczne skupiające łącznie około 400 uczestników, tj.: Pracownia
Plastyczna „Piwnica”, Chór Chłopięco – Męski „Pueri Cantores
Plocenses”, Chór Dziewczęcy „Puellae Cantores Plocenses”, Zespół
Pieśni i Tańca „Wisła”, Grupa Teatralna, Dyskusyjny Klub Teatralny, Klub
Literacki „Marabut”, Pracownia Sztuk Wizualnych „Farbiarnia”, Pracownia
Lekarsko – Zabawkarska, Koło Fotograficzne „Pralnia”, Płocka Kapela
Podwórkowa, Kameralny Zespół Wokalny, Brass Quintet „Canzona”,
a także zespoły rockowe: „Farben Lehre”, „SOS”, „Strajk”, „AQQ”,
„Rising”, „Sumatra”, „Konexion” oraz Grupa Taneczna Break – Dance
i Hip – Hop. Prowadziły one działalność na terenie miasta oraz
reprezentowały miasto na forum ogólnopolskim i międzynarodowym.
Głównym celem zajęć było zdobywanie wiedzy i umiejętności
w zakresie wybranej dziedziny sztuki. Młodzież zespołów artystycznych
działających w strukturach instytucji uczestniczyła w warsztatach
artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki (zgrupowaniach wyjazdowych, plenerach)
oraz koncertowała na terenie miasta, w regionie i na forum
międzynarodowym. Ponadto zespoły prezentowały swój dorobek
artystyczny podczas cyklicznych miejskich imprez, jak również
koncertowały na zaproszenie ośrodków ogólnopolskich oraz
prezentowały dokonania i prace warsztatowe (plastyka, fotografia,
teatr) podczas cyklicznych imprez realizowanych przez instruktorów
amatorskiego ruchu artystycznego w siedzibie Ośrodka. W 2007 roku
Zespół „Konexion” nagrał swój debiutancki album, a zespół „AQQ”
wydał drugą płytę i zakwalifikował się do udziału w Festiwalu Slot Art.
W okresie sprawozdawczym prowadzone były ponadto Warsztaty
Tańca Towarzyskiego Nowoczesnego, których uczestnicy zdobywali
umiejętności taneczne w zakresie tańców standardowych
i latynoamerykańskich.
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W 2007 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zrealizował ponadto
następujące formy szkoleniowe, w których uczestniczyli członkowie
zespołów działających w strukturach Ośrodka, a także młodzież z terenu
miasta:
- Zimowe warsztaty artystyczne Chłopięcego Chóru „Pueri Cantores
Plocenses”,
- Zimowe warsztaty artystyczne Chóru Dziewczęcego,
- Zimowe Warsztaty Artystyczne Pracowni Sztuk Wizualnych Farbiarnia
– Sztuka Teraz – IV odsłona „Femina” oraz Warsztaty Zimowe „Podwórko”,
- Zimowe warsztaty teatralne w ramach akcji Sztuka Teraz,
- Ferie zimowe w pracowni zabawkarsko – lalkarskiej,
- Warsztaty Plastyczne Pracowni Plastycznej „Piwnica”,
- Zimowe warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”,
- Zimowe Warsztaty Taneczne Break – Dance,
- Zimowe Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Salsy,
- Zimowe warsztaty literackie
- Warsztaty „Lato w mieście” w pracowni plastycznej „Piwnica”,
„Roztańczone lato”,
- Lato w pracowni zabawkarsko – lalkarskiej,
- IV Plenerowe Warsztaty Artystyczne „Z przyradą na Ty”,
- Letnia Akademia Teatralna,
- Warsztaty Literackie i poetyckie w klubie „Marabut”,
- Integracyjne Warsztaty „Oto Ja”,
- Warsztaty i festiwal „Podórko”.
Przychody uzyskane przez instytucję w 2007 roku z opłat wnoszonych
przez uczestników sekcji i zespołów, z akredytacji od uczestników warsztatów
zespołów artystycznych oraz z usług świadczonych w zakresie organizacji
imprez artystycznych wyniosły łącznie 17.352,14 zł.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: umów
o dzieło zawartych na realizację projektów autorskich (aranżacje,
scenariusze); zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych, materiałów
i rekwizytów dla zespołów i sekcji artystycznych; organizacyjne związane
z wyjazdami grup na koncerty, przeglądy i warsztaty; organizacji warsztatów
(wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników); wynajmu sal
do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych, zakupu
strojów dla członków Chóru Pueri Cantores Plocenses; reklamy; usług
drukarskich; produkcji płyt zespołów; dokumentacji video i fotograficznej.
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2

Organizowanie konkursów i przeglądów

02/POKiS/G

plan

1,50

15.000,00

84.439,23

99.439,23

wykonanie

1,50

13.489,94

84.030,24

97.520,18

89,93%

99,52%

98,07%

% wykonania
W ramach zadania obejmującego organizowanie konkursów w dziedzinie
tańca, recytacji, plastyki, literatury i fotografii oraz przeglądów mających
na celu promocję dokonań zespołów artystycznych, w 2007 roku
zorganizowano 5 konkursów w różnych dziedzinach sztuki: dwa konkursy
recytatorskie:
• Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Niemieckiej adresowany do
młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich; w konkursie wzięło
udział 41 osób;
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski adresowany do młodzieży szkół
średnich i osób dorosłych; konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach:
turnieju recytatorskiego, teatru jednego aktora, wywiedzione ze słowa,
poezji śpiewanej; w konkursie wzięło udział 18 osób;
oraz trzy konkursy plastyczne:
• IV Mazowieckie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży; w którym wzięło
udział ponad 600 osób;
• IV Regionalny Konkurs „Tradycje Wielkanocne”, w którym wzięło udział
ponad 1.000 dzieci;
• Konkurs Plastyczny „Niemcy – nasz zachodni sąsiad” adresowany
do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich;
w konkursie wzięło udział 96 osób.
Ponadto w 2007 roku odbywały się konkursy wewnętrzne w każdej z dziedzin
wychowania artystycznego (fotograficzne, literackie, plastyczne itp.)
i prezentacje prac w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, salach
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: honorariów członków komisji
konkursowych, zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów
i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także
zakwaterowania uczestników konkursów i przeglądów.

Numer
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Wydatki
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3

Organizowanie wystaw plastycznych,
fotograficznych

03/POKiS/G

plan

2,00

28.000,00

112.585,64

140.585,64

wykonanie
% wykonania

2,00

26.448,55
94,46%

112.040,32
99,52%

138.488,87
98,51%

W ramach działalności wystawienniczej mającej na celu promowanie
twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, zabawkarstwo) i fotografii
artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Płocka w 2007 roku
zrealizowano 19 wystaw, które łącznie obejrzało około 6.000 osób:
1) „Płockie Kalendarze”; wystawę połączono z konkursem na najlepszy
kalendarz; ekspozycję obejrzało około 500 osób;
2) „Deutsches Polen – Instytut w służbie porozumienia” - wystawę zorganizowaną
we współpray z Niemieckim Instytutem Kultury Polskiej w Darmstadt, ekspozycję
obejrzało około 100 osób;
3) „Impresje malarskie” - wystawę autorską prac Zbigniewa Twardowskiego;
ekspozycję obejrzało około 150 osób;
4) „Niebo i piekło” - wystawę malarską Reginy Basaran z Darmstadt – architekta
wnętrz; ekspozycję obejrzało około 200 osób;
5) „Tradycje Wielkanocne” - cykliczną wystawę przedstawiającą kulturę i tradycje
obchodów święta Wielkiej Nocy w Polsce; ekspozycję obejrzało około 600 osób;
6) „Malarstwo Zygmunta Szczepanowskiego”- wystawę obejrzało około 300 osób;
7) „Bułgaria w obiektywie” - wystawę fotograficzną Adama Zycha zorganizowaną
we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie; wystawę obejrzało
około 200 osób;
8) „Artystyczne pasje dzieci i młodzieży” - wystawę prac dzieci z Pracowni
Plastycznej „Piwnica” i Pracowni Zabawkarskiej, działających przy Płockim
Ośrodku Kultury i Sztuki; wystawę obejrzało około 500 osób;
9) „Pejzaże przelotne” - wystawę fotograficzną Dariusza Bógdała; wystawę obejrzało
około 300 osób;
10) „Agnieszka” - wystawę fotograficzną poświęconą Agnieszce Osieckiej; wystawę
obejrzało około 600 osób;
11) „Wietnam” - wystawę fotograficzną prac Zbigniewa Edwarda Staniszewskiego;
wystawę obejrzało około 130 osób;
12) „Malarstwo Anny Liśkiewicz i Piotra Krawczyka” ; wystawę obejrzało 170 osób;
13) „W kwadracie” - wystawę prac Justyny Nowickiej – Czarnojańczyk; wystawie
towarzyszyły warsztaty rysunku przestrzennego i malarstwa na jedwabiu;
wystawę obejrzało około 160 osób;
14) „Brema – pulsujące miasto nad Wezerą” - wystawę 32 prac fotograficznych
pochodzących ze zbiorów Klausa Stute, Ingo Wagnera, Uniwersytetu w Bremie,
Muzeum Krajów Zamorskich i „Uniwersum” w Bremie; wystawę obejrzało około
140 osób;
Numer
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Wydatki

Wydatki pośrednie
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15) „Lalki Japonii” - wystawę eksponatów z Japonii wykonanych w XVIII,
XIX i XX wieku; wystawę obejrzało około 1.450 osób;
16) „Kultura przemysłowa” - wystawę fotograficzną Elke Aulmann
z Darmstadt; wystawę oberzało 150 osób;
17) „Przepływ” - wystawę akwareli Angeli Kaisermayer z Tyrolu inaugurującą
obchody Dni Austrii w Płocku; wystawę oberzało około 100 osób;
18) „Bułgaria – kraj starożytnych cywilizacji” - wystawę fotograficzną prac
Iwana Marazowa i Iwo Hadżimiszewa; wystawę obejrzało około 100 osób;
19) „Malarstwo zakopiańskie na szkle” - wystawę malarstwa na szkle
Krzysztofa Karaska; wystawę obejrzało około 150 osób.
Ponadto poza siedzibą Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zrealizowano
wystawy: w Galerii a.r.t. w Płocku, Galerii d'art Naif w Krakowie i Narodowej
Galerii Sztuki w Bratysławie oraz wystawę pokonkursową „Circus 2006”
w Państwowej Szkole Zawodowej, a także we współpracy ze Stowarzyszeniem
Edukacyjno – Artystycznym „Oto Ja” zrealizowano stałą wystawę kolekcji
„Oto Ja” w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Przychody uzyskane przez instytucję w 2007 roku ze sprzedaży biletów
wstępu na organizowane wystawy wyniosły 1.271,89 zł.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą honorariów autorskich dla artystów
i twórców, kosztów ekspozycji i zakupu materiałów do ich montażu, zakupu
nagród, organizacji wernisaży, transportu wystaw i zabezpieczenia
eksponatów, składu i druku katalogów do wystaw oraz dokumentacji
działalności wystawiennicznej (fotografie, film video).
4

Prowadzenie działalności instruktażowo
- metodycznej oraz biblioteki repertuarowej

04/POKiS/G

plan

4,00

8.000,00

225.171,28

233.171,28

wykonanie

4,00

7.428,44

224.080,64

231.509,08

92,86%

99,52%

99,29%

% wykonania
W 2007 roku w celu stworzenia jak najszerszych możliwości dostępu
do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej regularnie
odbywały się konsultacje i porady metodyczne dla amatorskiego ruchu
artystycznego prowadzone przez instruktorów - specjalistów POKiS,
tj. m. in. zajęcia dla nauczycieli i dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3, Nr 9,
Nr 15, Nr 20 i Nr 34 w Płocku i Szkoły Podstawowej w Siecieniu oraz
prezentacje multimedialne wybranych fragmentów kolekcji „Oto ja”
dla grup studentów ze Studium Metodycznego w Płocku. Instruktorzy
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki uczestniczyli również w pracach jury
Numer

Liczba

Wydatki

Wydatki pośrednie

Kwota
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oceniającego konkursy na terenie miasta i powiatu oraz w konferencjach
„Sztuka naiwna Art. Brut” i „Inspiracja – aktywacja, czyli jak realizować
pasje”.
Ponadto instruktorzy plastycy współpracowali przy realizacji wystaw,
a także przy realizacji scenografii okolicznościowych. Brali także udział
w warsztatach artystycznych organizowanych przez płockie instytucje
kultury, np.” Mistrz i uczeń” i warsztatach malowania na jedwabiu.
Wydatki bezpośrednie poniesione w 2007 roku na realizację zadania
dotyczą prenumeraty prasy specjalistycznej.

5

Prowadzenie działalności wydawniczej

05/POKiS/G

plan

1,30

37.100,00

73.180,66

110.280,66

wykonanie

1,30

36.389,49

72.826,21

109.215,70

98,08%

99,52%

99,03%

% wykonania
W ramach prowadzonej przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki działalności
wydawniczej w okresie sprawozdawczym instytucja wydała po raz drugi
zwiększonym nakładem album Mirosława Łakomskiego pt. „W 80 stron
dookoła Płocka”. Prowadzono także prace nad nową książką Mirosława
Łakomskiego pt. „Płockie deja vu” oraz debiutami poetyckimi Anny
Dwojnych, Mileny Rytlewskiej, Łukasza Pięty, Marty Matczak i Karoliny
Szuchnik.
Zespół hip – hopowy „Konexion” nagrywał swój debiutancki album,
a zespół AQQ przygotował materiał na drugą płytę. W okresie Świąt Bożego
Narodzenia wydane zostały kartki świąteczne dla celów promocyjnych
chórów: chłopięco – męskiego Pueri Cantores Plocenses i dziewczęcego
Puellae Cantates Plocenses.
Przychody uzyskane przez instytucję w 2007 roku ze sprzedaży wydawnictw
własnych wyniosły 36.015,56 zł.
Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty składu
i druku wydawnictw, a także honorariów za recenzje literackie
i przedmowy do tomików poetyckich.

Numer

Liczba

Wydatki

Wydatki pośrednie

Kwota
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6 Prowadzenie współpracy międzynarodowej
w zakresie upowszechniania kultury

06/POKiS/G

plan

4,70

70.500,00

264.576,26

335.076,26

wykonanie

4,70

68.844,93

263.294,75

332.139,68

97,65%

99,52%

99,12%

% wykonania
W zakresie współpracy międzynarodowej - mającej na celu promocję
płockich zespołów artystycznych i twórców indywidualnych, promocję
środowisk artystycznych profesjonalnych i amatorskich poprzez
prezentacje, wydawnictwa literackie, warsztaty, plenery, koncerty
i wystawy oraz prowadzenie kursów językowych i wykładów z zakresu
historii, tradycji i kultury - zespoły Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
koncertują na zaproszenia miast partnerskich na organizowanych przez
nie imprezach okolicznościowych. W 2007 roku odbyły się koncerty:
- Płockiej Kapeli Podwórkowej w Darmstadt (Niemcy),
- Chóru Pueri Cantores Plocenses w Anglii,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” w Fort Wayne i Chicago (USA).
Ponadto regularnie w Domu Darmstadt odbywały się zajęcia nauki języków
obcych: niemieckiego, angielskiego i francuskiego (kursy dla początkujących
i średniozaawansowanych).
Przychody z opłat za udział w kursach językowych odbywających się w Domu
Darmstadt wyniosły w 2007 roku 14.890,00 zł.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty
wyjazdów zagranicznych, a także koszty: honorariów lektorów prowadzących
kursy językowe oraz artystów i wykładowców, dokumentacji, reklamy, usług
drukarskich, zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektów edukacyjno
– artystycznych.
7

Realizacja przedsięwzięć kulturalnych
o charakterze kameralnym i masowym,
w tym imprezy plenerowe

07/POKiS/G

plan

10,50

2.807.738,00

591.074,62

3.398.812,62

wykonanie

10,50

2.803.451,47

588.211,68

3.391.663,15

99,85%

99,52%

99,79%

% wykonania
Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie
kultury i promocja miasta. W 2007 roku zrealizowano 17 imprez masowych
i plenerowych, tj. adresowanych do szerokiego grona odbiorców, w których
uczestniczyło łącznie około 61.500 osób:
Numer

Liczba

Wydatki

Wydatki pośrednie

Kwota

474

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp

Podmiot - Nazwa zadania

zadania

etatów

bezpośrednie

ogółem

Liczba
etatów

Wydatki
Wydatki pośrednie
bezpośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•

Lp

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” z udziałem zespołów: Cing G
i PtakY oraz gwiazdy wieczoru Sidney Polak (3.000 widzów);
„Płockie Kolędowanie”, podczas którego wystąpili: Halina Frąckowiak
i Płocki Chór Minstrel, Trebunie Tutki oraz legendarna grupa Skaldowie
wspólnie z Pueri Cantores Plocenses (1.000 osób);
„Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, podczas którego wystąpiły zagraniczne
zespoły: Discantus i Estampie, a także zespół Voci Unite z Łomży
(1.000 osób);
„Grillove” – w ramach imprezy odbyły się koncerty następujących
zespołów: Orkiestra Batucadowa, Mistrzowie Capoeiry, Zespołów
Fiesta Loca oraz Tancerze Samby; imprezę poprowadził Krzysztof Tyniec
(4.000 osób);
„Majówka na Starym Rynku” - impreza, w ramach której wystąpiły dwa
zespoły coverowe Yellow Mellow oraz Ramolsi, a także Wanda i Banda,
natomiast gwiazdą wieczoru był Jerzy Połomski (2.000 osób);
“Piknik Europejski” - gwiazdą tegorocznego Pikniku była Doda oraz zespół
Virgin oraz Grażyna Auguścik z zespołem, której koncert został
zarejestrowany przez Polskie Radio (2.000 osób);
“Kiedy mnie już nie będzie ... Wspomnienie o Agnieszce Osieckiej”
- w koncercie wzięli udział: Maryla Rodowicz, Andre Ochodlo, Raz Dwa Trzy,
Anna Szałapak oraz finalistki Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”; koncert
poprowadzili Paweł Sztompke i Andrzej Poniedzielski; koncert został
zarejestrowany przez Telewizję Polską Kultura (4.000 osób);
„Dzień Dziecka w ZOO” - w programie przewidziano zabawy oraz konkursy
z nagrodami, a na terenie płockiego ZOO rozstawione zostały dmuchane
zjeżdżalnie oraz inne atrakcje dla dzieci; podczas imprezy wystąpiły również
teatry oraz grupy ze spektaklami przeznaczonymi dla dzieci (800 osób);
„Wianki 2007” (800 osób);
„Płocka noc kabaretowa” - impreza, w ramach której wystąpiła czołówka
polskiego kabaretu: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów,
Neo Nówka, Grzegorz Halama, Jacek Ziobro oraz Paranienormalni; imprezę
poprowadził Artur Andrus (5.000 osób);
„Reggaeland” - impreza, której gwiazdami byli: Mystic Revelation of Rastafari,
The Easy Star – All Stars oraz T.O.K. (15.000 osób);
„Noc cygańska” (6.000 osób);
„Rynek Sztuki” - pierwsza odsłona imprezy łącząca dotychczasowe:
Nadwiślański Festiwal Teatrów Ulicznych, Jazz na Starówce oraz Kino
Letnie (1.000 osób);
Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
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„Festiwal Piosenki Religijnej” - podczas imprezy wystąpiły zespoły
reprezentujące przeróżne odmiany tego gatunku muzyki, a także artyści
z programem „Psałterz Wrześniowy” (4.000 osób);
• „Pożegnanie Lata” - impreza z udziałem zespołów prezentujących muzykę
alternatywną: Mitch & Mitch z Warszawy, Cool Kids Of Death z Łodzi, Lao
Che z Płocka oraz Myslovitz z Mysłowic (8.000 osób);
• „Wigilia przed Ratuszem” - podczas imprezy wystąpiła Kapela Góralska
„Pieruny” z Zakopanego, a w Domu Darmstadt została otwarta wystawa
prac Krzysztofa Karaska pt. „Malarstwo na Szkle” (900 osób);
• „Sylwester przed Ratuszem” - w 2007 roku na scenie na Rynku Starego
Miasta wystąpił zespół Sami oraz gwiazda wieczoru zespół Sumtuastic
(3.000 osób).
Uzyskane w 2007 roku przychody własne instytucji, obejmujące wpływy
z promocji i reklamy organizowanych imprez, darowizny oraz wpływy ze
sprzedaży biletów stanowiły łącznie 337.198,28 zł.
Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede
wszystkim koszty: honorariów artystów oraz wynajmu sal, sceny i kramów
wystawienniczych na imprezy plenerowe. Obejmują także koszty związane
z obsługą techniczną organizowanych imprez oraz zapewnieniem
bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych, a także koszty: składów
komputerowych i druku plakatów; zakwaterowania i wyżywienia uczestników
imprez, zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych.
Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania stanowią koszty administracyjne
ponoszone przez instytucję w związku z organizacją imprez, a także opłaty
składek na ZAiKS.

•

8

Promocja statutowych zadań Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki

08/POKiS/G

plan

2,00

151.000,00

112.585,64

263.585,64

wykonanie

2,00

148.935,68

112.040,32

260.976,00

98,63%

99,52%

99,01%

% wykonania
W ramach zadania obejmującego badanie rynku i potrzeb kulturalnych lokalnej
społeczności, promocję działań kulturalnych podejmowanych przez Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki, dających społeczeństwu możliwość kontaktu ze sztuką
profesjonalną, instytucja prowadzi impresariat. Realizując zakres rzeczowy
zadania w 2007 roku instytucja zorganizowała m. in. następujące imprezy:
• koncert pn. „Wieczór romansu rosyjskiego”,

Lp

Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania

Liczba
etatów

Wydatki
Wydatki pośrednie
bezpośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
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kino niemieckie w Domu Darmstadt – pokazy filmów: „Absolute Giganten”,
„Die Aktion”, „Scherbantanz”, „Lola rennt”, „Good Bye, Lenin!”, „Die Architekten”,
• koncert „Wieczór z Chopinem”,
• wieczów poetycki „O miłości” z udziałem Jerzego Zelnika,
• koncert muzyki kameralnej „Muzyczne fantazje”,
• recital Artura Barcisia pn. „Barciś Show”,
• koncert promujący płytę zespołu AQQ pn. „Nic nie muszę”,
• recital Włodzimierza Nahornego,
• Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
• program kabaretowy Ewy Dałkowskiej,
• koncert w wykonaniu Maksymiliana Chlewińskiego,
• program kabaretowy Stanisława Tyma pn. „Mieszanka firmowa”,
• koncert Krzysztofa Pendereckiego „Missa pro Pace”,
• wieczór filmowy poświęcony Tadeuszowi Walbuta,
• promocja tomiku wierszy o Austrii pt.: „tam, gdzie do góry nogami”
Wandy Gołębiewskiej,
• recital Magdy Umer oraz Wojciecha Borkowskiego (fortepian) pt. „Jesienne
spotkanie z Magdą Umer”;
• „Zaduszki jazzowe” - koncert Jarka Śmietany Trio,
• koncert zespołu Gate,
• koncert promujący płytę „Dobrze się bawię” zespołu AQQ,
• spektakl z udziałem Joanny Bronkalla i Haralda Preis w wersji polsko
– niemieckiej pt.: „Kafka Kafka!”,
• widowisko muzyczne pt.: „Niemen – rzeka wspomnień”,
• koncert zespołu „Triovial” w ramach obchodów Dni Austrii w Płocku,
• recital wokalny Marii Czechowskiej – Królickiej,
• koncert „Silence, Night & Dreams” Zbigniewa Preisnera,
• koncert fortepianowy w ykonaniu Jung – Eum Schim z Darmstadt
pt.: „Moje spotkanie z Chopinem”,
• wieczór poezji pt. „Drogi we mgle... Zaufaj przestrzeni” z udziałem
poetów z Darmstadt.
Łączna liczba osób, będących odbiorcami ww. przedsięwzięć to około
4.690 widzów.
Uzyskane w 2007 roku przychody własne instytucji obejmują wpływy
ze sprzedaży biletów na imprezy kameralne w wysokości 11.103,77 zł.
oraz wpływy z usług reklamowych w wysokości 26.850,00 zł.
Numer
zadania
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

•

Lp

Podmiot - Nazwa zadania

Liczba
etatów

Wydatki
Wydatki pośrednie
bezpośrednie

Kwota
ogółem

Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede
wszystkim koszty: honorariów artystycznych, reklamy instytucji oraz składu
i druku plakatów, zaproszeń, biletów i informatorów. Pozostałe wydatki
bezpośrednie związane są z: wynajmem sal na ich organizację i obsługą
techniczną imprez, kosztami podróży i zakwaterowania zapraszanych
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artystów, zakupem materiałów plastycznych i dekoracyjnych oraz
opłacaniem składek członkowskich na ZAiKS.

9

Obsługa Centrum Informacji Turystycznej

09/POKiS/G

plan
wykonanie
% wykonania

2,50
2,50

67.800,00
67.772,59
99,96%

140.732,05
140.050,40
99,52%

208.532,05
207.822,99
99,66%

W 2007 roku Centrum Informacji Turystycznej udzielało informacje w formie
bezpośredniej, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną - łącznie 6.266
informacji turystom z Płocka oraz spoza miasta.
W 2007 roku Centrum brało czynny udział w: organizacji i obsłudze stoiska
na Targach Turystycznych „Lato 2007” w Warszawie, Międzynarodowych
Targach Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel 2007 oraz Międzynarodowym
Salonie Turystycznym Tour Salon 2007 w Poznaniu.
Bieżącej aktualizacji podlegały informacje na stronie internetowej Centrum
i stronie Urzędu Miasta. Przygotowywano także ulotki informacyjne o mieście
i regionie, które klient otrzymuje bezpłatnie (Serwis Informacji Turystycznej,
Szlaki Turystyczne okolic Płocka, imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne).
Sprzedawano także bilety Ticketpro (427 sztuk) na koncerty i widowiska
odbywające się w Polsce i Europie. Na życzenie indywidualnych klientów
opracowano trasy samochodowe po krajach europejskich. Udzielano także
na bieżąco informacji o bazie noclegowej, gastronomicznej, zabytkach,
atrakcjach turystycznych, imprezach w całej Polsce. Opracowano również
materiały informacyjne i opisowe na nową stronę internetową oraz informacje
dotyczące Płocka i okolic, które zostały umieszczone bezpłatnie na krajowych
portalach turystycznych np.: piekniejszapolska.pl, spanie.pl.
W okresie sprawozdawczym Centrum ściśle współpracowało z Oddziałem
Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Płocka
w zakresie promocji miasta, tablicowania obiektów zabytkowych,
opracowywania tekstów do ulotek promocyjnych o mieście itp. W listopadzie
2007 roku Centrum rozpoczęło prace związane z opracowywaniem
materiału do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej – ogólnopolski
program internetowy tworzony przez Polską Organizację Turystyczną.

Lp

Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania

Liczba
etatów

Wydatki
Wydatki pośrednie
bezpośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
Uzyskane w 2007 roku przychody własne instytucji związane z realizacją
zadania obejmują wpływy ze sprzedaży przez Centrum Informacji
Turystycznej materiałów informacyjnych w wysokości 12.072,93 zł. oraz
wpływy z pośrednictwa w sprzedaży biletów na imprezy kulturalne odbywające
się na terenie Polski w wysokości 52.540,65 zł.
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Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup: biletów i materiałów
informacyjnych do sprzedaży oraz prenumeratę i zakup wydawnictw.

10

Zadanie inwestycyjne

10/POKiS/G

plan

0,00

145.000,00

0,00

145.000,00

wykonanie

0,00

34.999,36

0,00

34.999,36

24,14%

-

24,14%

% wykonania
W ramach realizacji zadania w 2007 roku odnowiono elewację frontową
Domu Darmstadt. Ponadto zaktualizowano kosztorys dotyczący
zagospodarowania dziedzińca Domu Darmstadt oraz przeprowadzono
3 procedury przetargowe, które zostały unieważnione z powodu
znacznego przekroczenia przez oferentów środków zaplanowanych
na realizację zadania.
Ponadto instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 117.502,20 zł.
głównie z tytułu plakatowania słupów ogłoszeniowych, świadczenia usług
wynajmu sal oraz odsetek bankowych.
Całkowity stan zatrudnienia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosi
39 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 34,5 etatach wykonują
bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 4,5 etatu to pracownicy
obsługi.

OGÓŁEM:
plan

39,00

3.646.238,00

2.195.420,00

5.841.658,00

wykonanie
% wykonania

39,00

3.522.404,79
96,60%

2.184.786,22
99,52%

5.707.191,01
97,70%
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zadania

Podmiot - Nazwa zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpośrednie

Wydatki pośrednie

Kwota
ogółem
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ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH "MUNISERWIS"
1 Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni

01/ZUM/G

plan

22,00

500.500,00

1.092.289,82

1.592.789,82

wykonanie

22,00

483.078,61

1.085.568,28

1.568.646,89

96,52%

99,38%

98,48%

% wykonania
W 2007 roku w ramach zadania obejmującego utrzymanie czystości na terenie
miasta Płocka w obrębie Rejonu I, II i III prowadzono prace porządkowe na
jezdniach i ulicach (zamiatanie ulic i jezdni, zgrabianie liści, usuwanie
zanieczyszczeń, czyszczenie pasa krawędziowego i wodocieków, mycie płyty
granitowej przy Urzędzie Miasta); wykonywano nasadzenia kwiatów, krzewów,
drzew; zakładano trawniki; prowadzono konserwację zieleni (koszenie,
odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); opróżniano śmietniczki uliczne
rozstawione na terenie miasta oraz naprawiono uszkodzone kosze, a także
utrzymywano szalety miejskie. Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniserwis”
porządkował miejsca pamięci narodowej (pomnik Władysława Broniewskiego
oraz Józefa Piłsudskiego, płyta Grobu Nieznanego Żołnierza).
Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup: środków czystości, narzędzi
ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń oraz energii elektrycznej i wody, a także
koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielenia, zamiatania, zmywania
ulic i napraw urządzeń.
2 Zimowe utrzymanie ulic

02/ZUM/G

plan

17,00

883.000,00

844.042,14

1.727.042,14

wykonanie

17,00

875.578,51

838.848,22

1.714.426,73

99,16%

99,38%

99,27%

% wykonania
W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” prowadził
„Akcję Zima” poprzez: odśnieżanie; posypywanie mieszanką piaskowo – solną,
piaskiem, solanką; wywóz śniegu; jak również utrzymanie całodobowego
dyżuru dyspozytorów na 135 km jezdni znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Płocka.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują: zakup piasku i soli oraz koszty
wynajmu sprzętu, przeglądu sprzętu i inne.
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Liczba
etatów

Wydatki
bezpośrednie

plan

3,00

138.000,00

148.948,61

286.948,61

wykonanie

3,00

133.627,49

148.032,04

281.659,53

96,83%

99,38%

98,16%

Lp

Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania

Wydatki pośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
3 Utrzymanie czystości na terenie Parku
Północnego

03/ZUM/G

% wykonania
Zakres rzeczowy zadania dotyczy sprawowania zarządu Parku Północnego
oraz utrzymania jego infrastruktury. W ramach zadania w 2007 roku
wykonywano: zamiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie
i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; konserwację trawników
(koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat
kwiatowych oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych
(odchwaszczanie, nawożenia, cięcia pielęgnacyjne, zabezpieczenia na okres
zimowy); naprawy alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury Parku.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały koszty usług
telekomunikacyjnych, dozoru terenu oraz wynajmu samochodów, a także
koszty zakupu: ziemi, torfu, krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych.
4 Różne zadania zlecone przez Urząd
Miasta Płocka

04/ZUM/G

plan

28,80

4.434.288,00

1.429.906,68

5.864.194,68

wykonanie
% wykonania

28,05

4.375.008,44
98,66%

1.384.099,56
96,80%

5.759.108,00
98,21%

Realizując zakres rzeczowy zadania w 2007 roku wykonano m. in.:
1. w zakresie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych
z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej:
• wybudowano fragment chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Armii Krajowej,
• wybudowano ulicę Obejście wraz z oświetleniem,
• uzupełniono nasadzenia drzew i krzewów w Parku na Skarpie Wiślanej,
• nasadzono 114 drzew na terenie miasta,
• wykonano kanalizację sanitarną z przepompownią oraz rurociągiem
tłoczonym, wymieniono wodociąg oraz kanalizację deszczową na ulicy Oaza,
• wykonano fragment alejek cmentarnych;
• wykonano roboty budowlane w otoczeniu pomnika Ignacego Łukasiewicza,
• opracowano projekt oświetlenia ciągu spacerowego na podskarpiu na terenie
Sobótki;
• przebudowano ulicę Łąkową wraz z chodnikiem na przejściu z ulicy Łąkowej
do Alei Piłsudskiego wraz z parkingiem na przedłużeniu ulicy Błotnej ;
• uzupełniono nawierzchnię asfaltową oraz ułożono obrzeża betonowe na Placu
Dąbrowskiego 4;

481

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa
Lp

Numer
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Podmiot - Nazwa zadania
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Wydatki
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Kwota
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•wykonano dojście do bloku przy ulicy Jaśminowej 1 i 3 oraz remont
nawierzchni,

•wybudowano ścieżkę rowerową na ulicy Norbertańskiej na odcinku od ulicy
Grabówka do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

2. w zakresie prac remontowych:
• dokonano wymiany słupów wygrodzeniowych na ścieżce pieszo – rowerowej
Sobótka,
• wykonano przegląd i naprawę urządzeń zabawowych przy ulicach: Miodowej,
Na Skarpie, Batalionu Parasol oraz w Ciechomicach,
• wykonano prace remontowe na terenie działki u zbiegu ulic Kolejowej
i Portowej,
• zdjęto przykrycie fontanny Afrodyta, naprawiono uszkodzone spoiny pomiędzy
blokami kamiennymi niecki fontanny oraz zamontowano przykrycie na zimę;
• naprawiono zdemontowaną furtkę wejściową na plac zabaw przy ulicy
Kochanowskiego,
• naprawiono maszt stalowy na Placu Obrońców Warszawy;
• wykonano prace remontowe schodów wejściowych przy tylnym wejściu do
parafii św. Józefa,
• ułożono płyty ażurowe pod ławkami na Promenadzie II i III , w Jarze Abisynii
i w Parku na Zdunach,
• wykonano prace rozbiórkowe fundamentu cokołu i popiersia Ignacego
Łukasiewicza;
• naprawiono 3 przęsła ogrodzenia z siatki przy studni awaryjnej przy ulicy
Wolskiego,
• wykonano konserwację rowów wodno – ściekowych i terenów oczyszczalni
ścieków deszczowych na terenie miasta,
• usunięto zatory z drzew na rzece Brzeźnicy,
• przygotowano dekorację świąteczną na terenie miasta,
• wykonano roboty konserwacyjne nieczynnego wysypiska odpadów
komunalnych w Bonisławiu,
• wykonano remont chodnika po północnej stronie ul. Kossobudzkiego,
• wykonano roboty budowlane przy ulicy Łukasiewicza na odcinku od Alei
Kobylińskiego do ulicy Miodowej,
• wykonano prace remontowe na terenie Pasażu Roguckiego,
• usunięto wystające pręty z trawnika przy ul. Okrzei,
• uzupełniono dwie brakujące okleiny granitowe siedziska na ulicy Tumskiej,
• odtworzono rów odwadniający przy garażach na ulicy Dobrowolskiego.
Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dokonywał konserwacji i obsługi
fontanny na Placu Obrońców Warszawy i Placu Dąbrowskiego oraz utrzymywał
czystość na terenie parkingów przy ulicach Zduńskiej, Królewieckiej, Kwiatka,
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WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa
Liczba
etatów

Wydatki
bezpośrednie

plan

2,70

454.100,00

134.053,75

588.153,75

wykonanie

2,70

356.154,58

133.228,83

489.383,41

78,43%

99,38%

83,21%

Lp

Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania

Wydatki pośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie
Nowy Rynek i Stary Rynek. Pracownicy „Muniserwisu” w zależności od
potrzeb wykonywali także rozstawienia, przemieszczenia oraz naprawy
śmietniczek, pojemników na psie odchody, ławek oraz słupów
ogłoszeniowych. Ponadto wykonywali remonty cząstkowe nawierzchni jezdni,
chodników, wjazdów i dróg gruntowych oraz utrzymywali pobocza, rowy
przydrożne i przepusty w pasach drogowych będących w zarządzie Miejskiego
Zarządu Dróg w Płocku. Pracownicy Zakładu świadczyli także usługi z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz zajmowali się zbieraniem
zwłok bezdomnych zwierząt.
5 Zarząd Cmentarzem Komunalnym

05/ZUM/G

% wykonania
Zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w 2007 roku zarządzając
Cmentarzem Komunalnym Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dozorował
teren; prowadził pełną dokumentację cmentarną; utrzymywał czystość;
w okresie zimowym odśnieżał i posypywał piaskiem, konserwował zieleń
(koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywał groby ziemne
i murowane; utrzymywał dom pogrzebowy oraz istniejącą infrastrukturę.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują: koszty zakupów elementów
grobowych, betonu, cementu, piasku; wywozu nieczystości; usług:
telekomunikacyjnych, dozoru terenu, prac pielęgnacyjnych; zakupu energii
elektrycznej i wody.
Ponadto Zakład ponosi koszty nie związane z realizacją zadań tj. koszty
amortyzacji, które w 2007 roku wyniosły 399.019,61 zł.
Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku
wynosi 72,75 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 71,75 etatach wykonują
bezpośrednio zadania statutowe zakładu, natomiast 1,0 etat to pracownik
obsługi.
OGÓŁEM:
plan

73,50

6.409.888,00

3.649.241,00 10.059.129,00

wykonanie

72,75

6.223.447,63

3.589.776,93

9.813.224,56

97,09%

98,37%

97,55%

% wykonania
OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE GMINY:
PLAN

112,50

10.056.126,00

5.844.661,00 15.900.787,00

WYKONANIE

111,75

9.745.852,42

5.774.563,15 15.520.415,57

% WYKONANIA

96,91%

98,80%

97,61%
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