Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań
bieżących i majątkowych budżetu miasta:
1. Wprowadza się zadanie w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 Nr
05/SP003/G – Zakup oraz montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej Nr 3
z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania w 2020 roku
planowany jest zakup oraz montaż 9 klimatyzatorów w pracowniach informatycznych w
Szkole Podstawowej Nr 3".
2. Wprowadza się zadanie 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 z
następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania w 2020 roku
planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego do
likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta Płocka dla Komedy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.".
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Nr 01/WZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych z następującym
zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania w 2020 roku planowana jest
przebudowa instalacji zimnej wody w budynku przy ulicy Otolińskiej 23.".
4. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów Nr 04/WIRIII/I/G Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych
otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2020 roku planowane
jest rozliczenie finansowe dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej
adaptacji pomieszczeń budynku przy ul. Miodowej 13a na potrzeby instytucji
publicznych.".
5. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Organizacyjnego Nr 01/WOPIII/I/G – Zakup
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem otrzymuje brzmienie: "W
ramach powyższego zadania w 2020 roku planowany jest zakup firewalli sprzętowych
wraz z systemem do zbierania logów, który jest niezbędny dla zapewnienia ciągłości
pracy Urzędu Miasta Płocka.".
6. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 02/WZS/I/G Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego rozszerza się o zapis:
"Ponadto w ramach zadania planowane jest dofinansowanie zakupu specjalistycznej
aparatury badającej obecność materiału genetycznego w kierunku wirusa grypy i
sprzętu do rentgenodiagnostyki, w związku z diagnozowaniem COVID-19.".
7. Zakres rzeczowy zadania Nr 23/WFE/G - Zakup sprzętu komputerowego
niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock otrzymuje brzmienie: "W ramach realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu
komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej w formie zdalnej w
Gminie - Miasto Płock" w 2020 roku planuje się zakup laptopów dla uczniów w celu
umożliwienia im kształcenia w formie zdalnej.".
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Rozliczanie
projektów
współfinansowanych ze środków unijnych otrzymuje brzmienie: "W ramach
powyższego zadania w 2020 roku planowane jest przekazanie środków do Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków
dotyczących projektu pod nazwą „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”.

