Uchwała Nr 318/XVIII/2020
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2020.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala,
co następuje:

§1
W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 – uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta
Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 1.315.757,33 zł tj. po zmianach ustala
się dochody budżetu w łącznej kwocie 1.121.401.778,95 zł
a) dochody bieżące
1.021.011.332,10 zł,

zwiększa

się

o

kwotę

1.205.595,28

zł

tj.

do

kwoty

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.162,05 zł tj. do kwoty 100.390.446,85 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały
Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;
2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 4.478.054,87 zł oraz zmniejsza
się o łączną kwotę 1.162.297,54 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej
kwocie 1.168.149.143,52 zł w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.061.416,82 zł oraz zmniejsza się o kwotę
164.297,54 zł, tj. do kwoty 935.750.854,33 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.416.638,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę
998.000,00 zł, tj. do kwoty 232.398.289,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2 do Uchwały
Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2020 rok.”;
3) w § 11 w ust. 1) ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na
łączną kwotę 25.181.821,00 zł; 2) ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych – 1.956.474,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym

załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla
jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.
4) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć
ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych
na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.
5) w § 14 ustala się plan wydatków bieżących i majątkowych w zadaniach realizowanych w
ramach Budżetu Obywatelskiego wybranych przez mieszkańców na 2020 rok, zgodnie z
załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej
pod nazwą „Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrane przez
mieszkańców na 2020 rok”.
6) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:
1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 46.747.364,57 zł,
który zostanie pokryty przychodami (pochodzącymi z kredytu długoterminowego) w wysokości
43.340.971,94 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.406.392,63 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 89.406.392,63 zł oraz rozchody w wysokości
42.659.028,06 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały
Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku”.
7) w § 6 w ust. 3 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w
drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej
pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie
z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2020 rok.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski
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UZASADNIENIE
W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości 250,00 zł z tytułu
odsetek za nieterminowe płatności dotyczące porozumień w sprawie organizacji lokalnego
transportu zbiorowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo
przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 9.200,00 zł z tytułu
opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, zwiększono dochody
budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące,
dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za
zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości 22.903,03 zł z tytułu
zwrotu zapłaconego w 2019 roku podatku VAT, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę
w dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody
uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości 1.179,58 zł z tytułu
zwrotu poniesionych w latach ubiegłych kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb
oświetlenia ulicznego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne,
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat
ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości 1.373,06 zł z tytułu
korzystania z energii elektrycznej w związku z instalacją iluminacji świątecznej na terenie
Wzgórza Tumskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne,
dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 62.625,00 zł z
tytułu zwrotu połowy kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Rozbiórka budynku
mieszkalnego przy ul. Kościuszki 24/26 i budowa dwóch ogrodzeń", zwiększono dochody budżetu
miasta o ww. kwotę w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące,
dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 15.000,00 zł z
tytułu zwrotu zaległości czynszowych za lokale mieszkalne, zajmowane przez lokatorów
posiadających prawomocne wyroki orzekające eksmisję, zwiększono dochody budżetu miasta o
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ww. kwotę w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne,
inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 7.095,00 zł z tytułu
kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem wykonania remontu lokali przeznaczonych do
ponownego zasiedlenia, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar
pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów).

W związku z planowanymi wpływami środków z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów przez
najemców lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Nowy Rynek 1, zwiększono
dochody budżetu miasta o kwotę 45.000,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych
przepisów, wpływy z różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości 29.268,83 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT za
grudzień 2019 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na
podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 1.133,73 zł z tytułu
kar umownych wraz z odsetkami naliczonymi za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina
– dochody bieżące, dochody własne: dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w
odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.133,72 zł;
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z
pozostałych odsetek - 0,01 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 3.866,99 zł
zgodnie z zawartymi umowami na organizację Wigilii przez Ratuszem oraz wykonanie dekoracji
świąteczno-noworocznej miasta Płocka, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w
dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w
odrębnych przepisach, wpływy z usług).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 2.413,11 zł z tytułu
odsetek od pożyczki udzielonej spółce Wisła Płock S.A., zwiększono dochody budżetu miasta o
ww. kwotę w dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki
od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego).
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W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 4.528,70 zł z tytułu
odszkodowań wypłaconych od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie, zwiększono dochody
budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące,
dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i
odszkodowań wynikających z umów).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości
13.640,00 zł z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych
na drogach, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja
publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w
odrębnych przepisach: wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych - 13.200,00 zł; wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osób fizycznych - 440,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 81.011,21 zł z
tytułu wpłaty gmin Słupno, Gozdowo i Gąbin za dzieci uczęszczające w ubiegłym roku do
publicznych przedszkoli oraz niepublicznych placówek przedszkolnych, a także za dzieci
uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dotowanych
przez Gminę – Miasto Płock, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na
podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości 2.406,06 zł
z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 2.216,83 zł
oraz w dziale 926 - Kultura fizyczna - 189,23 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne,
inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy ze zwrotów
niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2.216,83 zł, wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 189,23
zł).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej
wysokości 5.250,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków
mieszkaniowych, z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów dotyczących Środowiskowego Domu
Samopomocy, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina dochody bieżące, dochody własne: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 650,00 zł; inne dochody należne na podstawie
odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów - 2.000,00 zł; odsetki od środków
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finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek 2.600,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 30,69 zł ze
sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn. „Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ul. Tokarskiej - budżet
obywatelski”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody
należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).
W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości
10.016,48 zł z tytułu wadium wraz z odsetkami, w związku z wykluczeniem wykonawcy z
postępowania przetargowego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: inne
dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów - 10.000,00
zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z
pozostałych odsetek - 16,48 zł).

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości
niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych
świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę o kwotę 520,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody
własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków 18.505,72 zł stanowiących
nadwyżkę środków obrotowych za 2019 rok od Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis, zwiększono
dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie
odrębnych przepisów, wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego
zakładu budżetowego).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w łącznej wysokości 6.565,53 zł
z tytułu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji podmiotowej przez instytucje kultury: Chór Pueri
et Puellae Cantores, Płocką Orkiestrę Symfoniczną, Płocką Galerię Sztuki oraz Książnicę Płocką,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych
przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: Gmina - 165,38 zł,
Powiat - 6.400,15 zł).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości 152,00 zł ze
sprzedaży zużytych i zniszczonych składników wyposażenia, zwiększono dochody budżetu miasta
o ww. kwotę o ww. kwotę w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
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i obiekty chronionej przyrody (Gmina - dochody majątkowe, dochody własne, dochody z majątku
gminy, dochody ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości 4.182,31 zł z
tytułu rozliczenia VAT za miesiąc grudzień 2019 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww.
kwotę w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez
gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości 20.227,00 zł z tytułu
zwrotu kosztów naprawy uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej oraz opłaty z tytułu
dostępu do energii elektrycznej dla zasilania kamer systemu monitoringu wizyjnego ulic,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 600 - Transport i łączność (Powiat dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
wpływy z różnych dochodów).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 11.204,70 zł z
Funduszu Pracy na refundację kosztów poniesionych w listopadzie i grudniu 2019 roku na
świadczenia wypłacone osobom bezrobotnym skierowanym do wykonania prac społecznie
użytecznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - Pomoc społeczna
(Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych
przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej
wysokości 5.400,00 zł z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych w mieszkaniach
chronionych oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących korekt opłat za pobyt
mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, zwiększono
dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody
bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z
rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 135,00 zł
stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osiąganych z tytułu wpłat
dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom za 2019 rok,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na
podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

7

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 1,47 zł z tytułu
odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące,
dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody
gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości 6.150,00 zł na
organizację imprezy pn. „Obchody Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych”, zwiększono
dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej (Powiat - dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z
usług).

W związku z przekazaniem z rachunku sum depozytowych na dochody budżetu miasta środków z
tytułu kar umownych w wysokości 4.964,28 zł, zwiększono dochody budżetu miasta o ww.
kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne,
dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i
odszkodowań wynikających z umów).
W związku z otrzymaniem środków z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących ostatnią transzę
dofinansowania projektu pn. „Motivating young Europeans”, realizowanego przez Zespół Szkół
Technicznych w ramach Partnerstwa Strategicznego Programu ERASMUS+, zwiększono dochody
budżetu miasta o kwotę 19.763,32 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody
bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego).
W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków wysokości 2.336,86 zł z tytułu
zwrotu niewykorzystanej dotacji, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801
- Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na
podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).
Po stronie przychodów budżetu miasta Płocka wprowadza się część środków z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.000.000,00 zł.
Ww. przychody oraz środki pochodzące ze zwiększenia dochodów budżetu miasta w łącznej
wysokości 418.299,66 zł. przeznacza się na realizację zadań:
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Nr 03/WZK/I/P - Zakup
samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia PSP - 50.000,00 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy
wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na realizację zadania,
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-

Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Nr 01/WPT/P Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na
własność powiatu – na realizację zadania - 19.135,20 zł (dział 750 - administracja
publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) z przeznaczeniem na realizację
zadania,

-

Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Nr 03/WPT/G - Zadania
związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (zadanie WPF) 2.000.000,00 zł (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport
zbiorowy) w celu zabezpieczenia środków na rekompensatę dla Komunikacji Miejskiej
Płock Sp. z o.o. w związku ze zmniejszeniem liczby pasażerów poruszających się
transportem publicznym, a co za tym idzie spadkiem wpływów z biletów na wszystkich
liniach komunikacyjnych,

-

Wydziału Skarbu i Budżetu Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji
kultury - 144.000,00 zł (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdziała 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) w celu zabezpieczenia
środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na
organizację imprezy „Płock – Miasto Bohater 1920-2020” oraz na jubileusz 20-lecia
instytucji,

-

Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy Nr 03/WNG/G - Zbywanie nieruchomości
Gminy w trybie przetargowym - 40.000,00 zł (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na
wykonanie podziału działek przy ulicy Kruczej w Płocku w celu ich przygotowania do
sprzedaży w roku 2021,

-

Wydziału Inwestycji i Remontów:
-

Nr 04/WIRIII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na
potrzeby instytucji publicznych (zadanie WPF) - 128.000,00 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i
nieruchomościami) z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń budynku przy ulicy
Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych,

-

Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w
zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu 7.600,00 zł (zadanie WPF) (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze) z przeznaczeniem na realizację zadania,

-

Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy Nr 02/WZN/G – Nadzór nad
zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy - 2.500,00 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w
celu uiszczenia opłat za zakup mediów w budynku przy ulicy Sienkiewicza 38,

-

Zarządu Jednostek Oświatowych Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych - 15.000,00 zł (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała
działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących
prace społecznie użyteczne,

-

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych - 12.064,46 zł (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 -
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Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób
wykonujących prace społecznie użyteczne.

W związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększono dochody
budżetu miasta uzyskiwane z opłat czynszowych za wynajem miejskich lokali mieszkalnych o
kwotę 80.000,00 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące,
dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami Gminy Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją
nieruchomościami Gminy (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu realizacji opłat dotyczących lokali
wynajmowanych przez Gminę – Miasto Płock.

W związku z nabyciem przez Gminę - Miasto Płock nieruchomości zabudowanej budynkiem
użytkowym, położonej przy ulicy Nowy Rynek 1, zwiększono dochody budżetu miasta w zakresie
opłat czynszowych z tytułu wynajmu 10 lokali użytkowych oraz z tytułu zwrotu kosztów zużycia
mediów przez najemców lokali użytkowych o łączną kwotę 227.000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne: dochody z majątku
gminy, dochody z najmu - 218.000,00 zł; inne dochody należne na podstawie odrębnych
przepisów, wpływy z różnych dochodów - 9.000,00 zł).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami Gminy Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją
nieruchomościami Gminy (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości
110.010,05 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiących wsparcie finansowe kupna 3
lokali mieszkalnych w Płocku, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych
przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obrotu Nieruchomościami
Gminy Nr 01/WNG/I/G - Wykupy do zasobu gminy (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości 1.000,00 zł
przeznaczonych na statutową działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza”, zwiększono
dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody
bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).
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Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta
Nr 01/WOR/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (dział 750 –
Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).
W związku z otrzymaniem środków w wysokości 3.000,00 zł z tytułu odszkodowania za
uszkodzenie wiat przystankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale
600 - Transport i łączność (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na
podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i
Inżynierii Ruchu Drogowego Nr 05/WPT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat
przystankowych oraz systemu DIP (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy).
W związku z uzyskaniem środków w wysokości 800,00 zł z tytułu demontażu pojazdów
usuniętych z dróg, przejętych na własność gminy, przeznaczonych do utylizacji i złomowania,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 - Administracja publiczna (Powiat
- dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów,
wpływy z usług).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i
Inżynierii Ruchu Drogowego Nr 01/WPT/P - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania
dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu (dział 750 - Administracja publiczna,
rozdział 75020 - Starostwa powiatowe).
W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn.: „Zakup sprzętu komputerowego
niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zwiększono dochody budżetu
miasta o kwotę 99.400,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące:
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego - 84.122,22 zł, dotacje celowe z budżetu państwa,
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 15.277,78 zł).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Funduszy Europejskich
Nr 23/WFE/G - Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy
programowej w formie zdalnej w Gminie - Miasto Płock (dział 801 - Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 - Pozostała działalność).

W celu dostosowania planu dochodów do aktualnego harmonogramu płatności w ramach
projektu pn.„Poszerzamy horyzonty - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół
podstawowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014- 2020, przesunięto
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środki w wysokości 804,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące:
zmniejszenie - dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego; zwiększenie - środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach
budżetu
środków
europejskich, realizowanych
przez
jednostki samorządu
terytorialnego).
Jednocześnie o ww. kwoty zmieniono sposób finansowania wydatków w zadaniu Wydziału
Funduszy Europejskich Nr 19/WFE/G - Realizacja projektu pn.: "Poszerzamy horyzonty rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność: zmniejszenie - środki z budżetu
państwa, zwiększenie - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej).
W związku z podpisaniem pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Centrum Edukacji Sp. z o.o. umowy
dotyczącej prowadzenia przez Zarząd Jednostek Oświatowych obsługi administracyjno księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zwiększono
dochody budżetu miasta o kwotę 782,00 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów,
wpływy z różnych dochodów).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych
Nr P2/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).
W związku z umową zawartą z Powiatem Płockim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na
dofinansowanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwiększono
dochody budżetu miasta o kwotę 60.000,00 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu
terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na
dofinansowanie własnych zadań bieżących).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w zadaniach Nr P2/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z
prowadzoną działalnością - 30.000,00 zł oraz Nr P1/MOPS/G - Utrzymanie budynku
wraz z obsługą - 30.000,00 zł (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy
społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości 3.600,00 zł od
ubezpieczyciela za uszkodzenie liter przestrzennych w napisie I LOVE PŁOCK, umieszczonego na
na rynku Starego Miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 –
Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na
podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).

12

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Sportu
Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

W związku z otrzymaniem przez Straż Miejską środków w wysokości 990,00 zł od firmy
ubezpieczeniowej za szkodę z tytułu kradzieży urządzenia do rejestracji zdarzeń - „fotopułapka”,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane
przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Straży Miejskiej Nr 01/SM/G Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie
miasta Płocka (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział
75416 - Straż miejska).
W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości 251,34 zł
z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w
dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w
odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane
z innych źródeł).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Zespołu Szkół Technicznych
Nr 01/TMZST/P – Nauczanie i wychowanie (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział
80115 – Technika).
W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków, w łącznej wysokości
26.494,88 zł z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej, dotyczących usunięcia wad i usterek w
budynkach placówek oświatowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale
801 – Oświata i wychowanie (dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na
podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów: Gmina - 16.605,00 zł, Powiat –
9.889,88 zł).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów
Nr 01/WIR/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków (dział 801
– Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe).
W związku z przyznaniem miastu środków w wysokości 276.800,00 zł z Funduszu Pracy na
finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki
określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań
wynikających z odrębnych ustaw).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w
zadaniu Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną
działalnością (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy).
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W związku z otrzymaniem przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 środków w
wysokości 2.000,00 zł od Fundacji Pomóżmy Dzieciom na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez
powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w zadaniu Nr P2/SO001/P - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze).

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy darowizny w wysokości
4.350,00 zł, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 855 – Rodzina (Powiat –
dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego
w zadaniach:
- Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców,
znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - 1.000,00 zł
- Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, dla których nie
znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - 2.100,00 zł
- Nr 07/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad
dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej 1.250,00 zł
(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) z
przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków Placówek.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości 979,40 zł ze
sprzedaży drewna opałowego uzyskanego z wycinki drzew, zwiększono dochody budżetu miasta
o ww. kwotę w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody
bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z
różnych dochodów).
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska
Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka (dział 900 - Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).

Przesunięto środki w wysokości 94.000,00 zł w ramach zadań Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami Gminy tj. z zadania Nr 02/WZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i
eksploatacją nieruchomościami Gminy (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie Nr 01/WZN/I/G - Przebudowa
budynków komunalnych (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała
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działalność) w celu kontynuacji przebudowy instalacji zimnej wody wraz z montażem liczników
przedpłatowych w budynku przy ul. Otolińskiej 23.
Przesunięto środki w wysokości 20.000,00 zł z zadania Wydziału Geodezji Nr 01/WGD/G Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczeń
nieruchomości oraz odszkodowań (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka
gruntami
i
nieruchomościami)
na
zadanie
Wydziału
Organizacyjnego
Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz
podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział
75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na szkolenie pracowników
Wydziału Geodezji.
Przesunięto środki w wysokości 100.000,00 zł w ramach z zadań Wydziału Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obronnych tj. z zadania Nr 02/WZK/I/P - Budowa ściany do ćwiczeń
wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie Nr 03/WZK/I/P - Zakup samochodu
ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
- Fundusz Wsparcia PSP (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia
środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości 29.028,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z
zadania Nr P2/SP003/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą na zadanie
Nr 05/SP003/G – Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej Nr 3
(dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia
środków na realizację ww. zadania.
Przesunięto środki w wysokości 40.465,54 zł w ramach zadań Wydziału Funduszy Europejskich
tj. z zadania Nr 11/WFE/G - Realizacja projektu pn. „Przedszkolni giganci - wzrost
dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z
Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami
Integracyjnymi nr 15 w Płocku” (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola) na zadanie Nr 22/WFE/G - Rozliczanie projektów współfinansowanych ze
środków unijnych (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu
zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Przesunięto środki w wysokości 80.000,00 zł w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów
tj. z zadania Nr 12/WIRIII/I/P - Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej
80 na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina,
rozdział 85595 - Pozostała działalność) na zadanie Nr 71/WIRI/I/G - Budowa Flow Parku i
kompleksu boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów
Ekstremalnych-budżet obywatelski (zadanie WPF) (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział
92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia flow parku.

15

Przesunięto środki w łącznej wysokości 150.000,00 zł w ramach zadań Wydziału Inwestycji i
Remontów tj. z zadań:
- Nr 14/WIR/I/G - Modernizacja bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 33
- 100.000,00 zł (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar (zadanie WPF) - 50.000,00 zł (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095
- Pozostała działalność)
na zadanie Nr 42/WIRI/I/G - Zagospodarowanie Parku nad Jarem na Osiedlu
Skarpa (zadanie WPF) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział
90095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.
Przesunięto środki w wysokości 350.000,00 zł z planu finansowego Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania Nr 05/SO002/B/P - Obywatelski Płock –
wyposażenie drugiego piętra Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacynego - budżet
obywatelski na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 04/WIRI/I/P - Rozbudowa
Centrum Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski (zadanie WPF) (dział 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu zabezpieczenia
środków na realizację ww. zadania.
Przesunięto środki w wysokości 468.000,00 zł z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z
zadania Nr 12/WIRIII/I/P - Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80
na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej (zadanie WPF) (dział 855 - Rodzina,
rozdział 85595 - Pozostała działalność) na następujące zadania:
- Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 14/WIRI/I/G - Cmentarz komunalny – rozbudowa
cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu –
68.000,00 zł (zadanie WPF) (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Wydziału Organizacyjnego Nr 01/WOPIII/I/G – Zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem - 250.000,00 zł (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego.
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 02/WZS/I/G - Dotacja celowa dla
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego - 150.000,00 zł (dział 851 - Ochrona zdrowia,
rozdział 85111 - Szpitale ogólne) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu
sprzętu medycznego wspierającego diagnozowanie COVID-19.
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto
Płock posiada tytuł prawny.
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