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Realizacja postanowień Uchwały
o rozwiązywaniu problemu bezrobocia w mieście Płocku przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Płocka
I.

Uregulowania formalno – organizacyjne

Rada Miasta Płocka w dniu 27 listopada 2001 r. podjęła Uchwałę Nr 937/XLVI/01 w sprawie
rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z 2001 r. Nr 264 poz. 6301, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 10
Uchwały Prezydent Miasta Płocka jest zobowiązany przedkładać Radzie Miasta Płocka sprawozdanie
z realizacji postanowień uchwały.
Postanowienia uchwały realizuje Prezydent Miasta Płocka za pośrednictwem właściwych komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym
Gminy Płock.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania
Bezrobocia, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka realizuje następujące
zadania:
1. Tworzenie i realizowanie założeń programowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie prawa
lokalnego dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta oraz spójności wytyczonych celów
strategicznych ze strategią rozwoju regionu i województwa mazowieckiego,
2. Tworzenie i realizowanie kompleksowej promocji gospodarczej miasta i regionu oraz
profesjonalnej obsługi inwestorów,
3. Tworzenie i realizowanie założeń programowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie prawa
lokalnego dla zwalczania i przeciwdziałania zjawisku bezrobocia na terenie miasta Płocka
przy pomocy następujących komórek organizacyjnych:
I.
Centrum Obsługi Inwestora
II.
Centrum Rozwoju Gospodarczego
III.
Centrum Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia i Analiz Rynku Pracy
Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin
Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka.

II.

Realizacja postanowień Uchwały Rady Miasta Płocka

1. Postanowienia § 1 uchwały dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości podatników
będących małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 54 ustawy prawo działalności
gospodarczej.
Komórka realizująca: Wydział Skarbu i Budżetu, Oddział Podatków i Opłat
Realizując Uchwałę Rady Miasta Płocka Nr 937/XLVI/01 z dnia 27 listopada 2001 roku z późn. zmianami o
rozwiązywaniu problemu bezrobocia w mieście Płocku, Oddział Podatków i Opłat w 2005 roku podjął
następujące działania:
- zgodnie z zapisem w § 1 pkt 6 ww. Uchwały zostały złożone informacje potwierdzające
uprawnienia do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości na 2005 rok przez:
1/. Pana Marka Sałatowskiego – właściciela firmy PHU „ELGAL”, korzystającego
z 30 % zwolnienia z podatku od nieruchomości od dnia 1.09.2002 roku na okres 4 lat.
2/. Pana Ryszarda Świderskiego – właściciela firmy PPG „GLER” korzystającego
również z 30 % zwolnienia z podatku od nieruchomości od dnia 1.10.2002 roku
na okres 4 lat.
3/. Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „Omega” Spółka Jawna –
korzystające z 30 % zwolnienia z podatku od nieruchomości od dnia 1.12.2004 r.
na okres 4 lat
- po sprawdzeniu zatrudnienia u ww. podatników, potwierdzającego spełnienie przez nich
warunków do korzystania z 30% zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały wydane
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decyzje na 2005 rok dla:
1/. Pana Marka Sałatowskiego - 30 % zwolnienie z podatku od nieruchomości
w 2005 roku na kwotę – 6.488,40 zł.,
2/. Pana Ryszarda Świderskiego – 30 % zwolnienie z podatku od nieruchomości
w 2005 roku na kwotę – 24.266,50 zł.
3/. Przedsiębiorstwa Handlowo-Transportowego „Omega” Spółka Jawna –
30 % zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2005 roku na kwotę – 8.648,60 zł.
Dane za Wydziałem Skarbu i Budżetu

2. Postanowienia § 2 uchwały dotyczące wspierania organizacji mających za zadanie
doradztwo rozwój i monitorowanie działalności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
Podmiot wspierany: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Realizacja programu w okresie sprawozdawczym (01-07.2005 r.)
Wyszczególnienie
Ogółem
w tym miasto Płock
Ilość udzielonych pożyczek:
w tym: na działalność nowo
uruchomionych przedsięwzięć
Wartość udzielonych pożyczek
(w zł)
Średnia kwota pożyczki
(w zł)
Ilość nowych miejsc pracy

14

12
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1

191 000

161 000

13 643

13 416

13
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Z działalności pożyczkowej wzmocniono finansowo firmy krótko działające na rynku, najczęściej nie
posiadające zdolności bankowej lub utworzono nowe przedsięwzięcia. W ramach porozumienia z
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomione zostały dodatkowe środki finansowe na
fundusz pożyczkowy skierowany na Miasto Płock. Wszystkie wnioski złożone do FDPA, zgodnie z
regulaminem – zostawały na bieżąco realizowane.
Przedsiębiorcy korzystali z doradztwa w zakresie małej przedsiębiorczości. Ponadto w ramach
programu Pierwsza Praca realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego za naszym
pośrednictwem udzielone zostały 1 – pożyczki w łącznej kwocie 40. 000 zł. na stworzenie 1 nowego
miejsca pracy na zatrudnienie młodej osoby bezrobotnej.
Dane za Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

3. Postanowienia § 3 uchwały dotyczące objęcia szczególnym nadzorem wniosków składanych
przez inwestorów.
Komórka realizująca: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Objęcie szczególnym nadzorem wniosków składanych przez inwestorów w zakresie uzgadniania
warunków korzystania z infrastruktury technicznej tak w odniesieniu do operatorów, którymi są spółki
gminne i jednostki podległe gminie, jak i innych operatorów w celu usprawnienia procedur tworzenia
inwestycji prowadzonych przez małe przedsiębiorstwa.
Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru w roku 2005 przystąpił do tworzenia
numerycznej mapy zasadniczej, która w znacznym stopniu przyczyni się do usprawnienia procesu
inwestycyjnego. Jest to jednak zadanie długofalowe i potrzebna jest tu ścisła współpraca z
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instytucjami zarządzającymi sieciami infrastruktury technicznej. Obecnie numeryczna mapa
zasadnicza łącznie z uzgodnionymi projektami sieci uzbrojenia terenu wykonana jest na terenie
cz. os. Podolszyce Północ.
Sukcesywnie w miarę potrzeb organizowane są spotkania z projektantami w związku z
wprowadzanymi zmianami w przepisach, z zakresu ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz ustawy Prawo Budowlane.
W Biurze Obsługi Klienta, znajduje się wykaz aktualnych przepisów prawnych z zakresu
pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, który na bieżąco jest aktualizowany.
W roku bieżącym do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wpłynęło 677 spraw w tym:
• załatwione 674
• 3 sprawy zostały przeniesione na rok 2006 i załatwione dnia 05.01.2006r.
Wszystkie sprawy zostały załatwione w terminie.
Dane za Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Komórka realizująca: Oddział Architektury i Urbanistyki
Ø Decyzje o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / lokalizacji inwestycji
celu publicznego
W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 grudnia 2005 roku do Referatu Warunków Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu wpłynęły 203 wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz 58
wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 93 (91 + 2) w sprawach
związanych z inwestycjami w sferze działalności gospodarczej o charakterze usługowym,
produkcyjnym, składowo-magazynowym i usługowo-przemysłowym w Płocku. Spośród
93
wniosków o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 38 zakończyło się decyzją
pozytywną, 2 postępowania zawieszono na okres 12 m-cy od dnia złożenia wniosku, 9 wniosków
umorzono, 13 wniosków nie uzupełniono – pozostały bez rozpatrzenia, a pozostałe 31 wniosków
jest w toku.
Do głównych przyczyn przedłużającej się procedury ustalenia warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu należą:
Ø konieczność sporządzania dokumentu p.n. analiza funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania
terenu sporządzana dla nowej zabudowy oraz projektu decyzji administracyjnej przez osobę
wpisaną na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów;
Ø niespójne przepisy prawa (możliwość różnej interpretacji – uznaniowość);
Ø uzgadnianie inwestycji m.in. Konserwatorem Zabytków, Konserwatorem
Przyrody, Miejskim Zarządem Dróg, Geologiem, Ochroną Środowiska UM,
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie,
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie Wydział Środowiska i
Rolnictwa, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Wojewodą
Mazowieckim, Prezydentem Miasta Płocka, Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, Oddziałem Geodezji, Katastru i Gospodarowania
Mieniem Skarbu Państwa, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej,
Lotnictwem itp.
Ø trudności z ustaleniem stron postępowania (nie przeprowadzone sprawy
spadkowe) oraz ustalenia ich miejsc zamieszkania, wystąpienie do Centralnego
Biura Adresowego, sądu w celu ustalenia czy zostały przeprowadzone
postępowania spadkowe lub w celu ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z
miejsca pobytu;
Ø zgromadzenie dodatkowych opinii w sprawie;
Ø rozstrzygnięcia spornych kwestii pomiędzy stornami postępowania, które
dotyczyły m.in. formy zabudowy, ustanowienia drogi koniecznej itp.;
W związku z faktem, iż od dnia 11.07.2003r. nastąpiła zmiana w trybie
wydawania decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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niemożliwym jest przy ustalonej przepisami procedurze wydanie decyzji zgodnie z
terminem dwóch miesięcy określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Ø Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę
W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku do Referatu Administracji
Architektoniczno-Budowlanej wpłynęło 651 wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego i
wydanie pozwolenia na budowę, w tym 53 wnioski w sprawach związanych z inwestycjami w sferze
działalności gospodarczej o charakterze usługowym, produkcyjnym, składowo-magazynowym i
usługowo-przemysłowym w granicach administracyjnych miasta Płocka. Wśród wydanych 53 decyzji
w przedmiotowej sprawie, 51 zakończono zatwierdzeniem projektu budowlanego i wydaniem
pozwolenia na budowę,w 2 przypadkach postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę zakończono
odmową.
Wszystkie sprawy załatwiono w ustawowych terminach przewidzianych Prawem budowlanym i
innymi przepisami szczególnymi, w terminie nie dłuższym niż 65 dni. W przypadku, gdy organ nie
wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie, organ wyższego stopnia wymierza
karę w wysokości 500,-zł za każdy dzień zwłoki, a wpłaty z kar stanowią dochód budżetu państwa.
Kontrolę rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę pod kątem zachowania ustawowych terminów,
w przypadku tutejszego Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej, prowadzi Wojewoda
Mazowiecki, który w przypadkach określonych powyżej w drodze postanowienia wymierza stosowną
karę finansową.
Do terminów, o których mowa powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn, gdy wydanie decyzji zależy od uprzedniego
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
Dane za Wydziałem Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Architektury i Urbanistyki

Ø Oddział Planowania Strategicznego
W 2005r. uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tj.:
Ø Miejscowy
Osiedlowej
z dnia 25
zabudowy
usługowej.

plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic
i Kutnowskiej w Płocku (Uchwała Nr 641/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka
stycznia 2005r. obejmujący obszar 31,0 ha. Plan ten wyznacza m.in. tereny
mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz tereny zabudowy

Ø Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy
ul. Dobrzyńską, ul. Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul.
Parowa w Płocku (Uchwała Nr 798/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005r.)- o
pow. 33,0 ha obejmujący m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych w tym również niepubliczne usługi zdrowia i usługi handlu; tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz tereny zabudowy
usługowej.
Ø Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul.
Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego
rzeki
Słupianki
(Uchwała
Nr
855/XLI/05
Rady
Miasta
Płocka
z dnia 13 grudnia 2005r.) obejmujący obszar 0,9 ha ustalający przeznaczenie na cele zabudowy
zagrodowej
w
gospodarstwach
rolnych,
hodowlanych,
ogrodniczych
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obecnie w trakcie sporządzania jest 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
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LP.
1
1
2
3
4

5

6
7

8

NAZWA PLANU
2
Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Podolszyce Południe w Płocku
Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu
położonego
w
Płocku
przy
ul. Ciechomickiej
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum HandlowoUsługowego (strefa intensywnej aktywności ekonomicznej)
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej,
Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w
Płocku
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II,
Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe
w Płocku.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
terenu
zawartego
pomiędzy
ul.
Mostową,
ul. Norbertańską i brzegiem rzeki Wisły w Płocku.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Norbertańską,
ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka i brzegiem rzeki Wisły
w Płocku.
Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ul. Żyznej w Płocku.

razem pow.

Nr
uchwały
Rady
Miasta
Płocka
z dnia
3
485/XXIII/00
22 lutego 2000 .
862/XLII/01
26
czerwca
2001r.
928/XLV/01
30 października
2001r.

Teren objęty
planem
w ha
162,58
24,0
8,80

323/XVII/03
25
listopada 10,50
2003r.
324/XVII/03
25
listopada 13,50
2003r.
580/XXX/04
28
września 38,0
2004r.
581/XXX/04
28
września 27,0
2004r.
668/XXXVIII/05
6,60
22 marca 2005r.

290,98ha

Ponadto 27 września 2005r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 797/XLV/05
o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w rejonie ul. Wyszogrodzkiej i ul. Granicznej w Płocku.
Komórka realizująca: Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
Ø Decyzje o przekwalifikowaniu gruntów oraz podziałów geodezyjnych
W okresie I półrocza 2005 roku Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu
Państwa rozpatrzył 2 wnioski dotyczące działalności gospodarczej w zakresie przekwalifikowania
gruntów oraz podziałów nieruchomości – w obu przypadkach wydano decyzje zatwierdzające podział.
W II półroczu 2005 r. Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
rozpatrzył 10 wniosków dotyczące działalności gospodarczej w zakresie przekwalifikowania gruntów
oraz podziałów nieruchomości – we wszystkich przypadkach wydano decyzje zatwierdzające podział.
Dane za Wydziałem Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Geodezji, Katastru i
Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

1. Zbywanie nieruchomości w trybie przetargowym.
W 2005 roku przeprowadzono z wynikiem pozytywnym przetargi na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych położonych w Płocku przy :
•

ul. Topolowej, Al. Kobylińskiego dz. nr 178/5, 178/16, 178/20 o łącznej pow. 4.506 m2 – nabywcą
nieruchomości zostało Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDIZOL" z/s we Włocławku,
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•

ul. Topolowej, Al. Kobylińskiego dz. nr 178/7, 178/8, 178/12, 178/14 o łącznej pow. 8.511 m2 –
nabywcą nieruchomości została Korporacja Budowlana Zagłębia Miedziowego KBZM Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie.
W/w działki położone są w strefie oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 2U, 3U, gdzie ustala się
przeznaczenie podstawowe usługi publiczne komercyjne, przeznaczenie dopuszczalne zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna,

•

ul. Powstańców Styczniowych dz. nr 218/189, 218/192, 218/190 o łącznej pow. 11.692 m2
nabywcą nieruchomości został Jerzy Dzwonek, Patryk Dzwonek Sp. Jawna w Płocku .
Działki przeznaczone są w m.p.z.p. pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
W styczniu 2005 roku podpisano również akt notarialny dotyczący przeniesienia prawa własności
nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej
nr ewid dz, 173/37 o pow. 5.684 m2 na rzecz Hurtowni Materiałów Budowlanych "BUDMAT" z/s
w Boryszewie Nowym.

W trakcie przygotowania do sprzedaży znajdują się:
tereny po byłej jednostce wojskowej przeznaczone w Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi centrum o charakterze
lokalnym i ponadlokalnym,
• nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym położona w Płocku przy ul. Otolińskiej,
• działki budowlane położone w Płocku przy ul. Mazowieckiej przeznaczone na cele mieszkaniowe i
mieszkaniowo – usługowe.
•

2. Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
W 2005 r. zbyto na rzecz osób fizycznych udział wynoszący 1384/1440 w nieruchomości
oznaczonej nr ewid. dz. 748/3 o pow. 428 m2 położonej w Płocku przy ul. Tumskiej.
3. Dzierżawa i użyczenie nieruchomości.
W 2005 roku wydzierżawiono grunty komunalne na których prowadzona jest działalność związana
bezpośrednio z organizacją miejsc pracy o łącznej pow. 22 659 m2, w tym na cele handlowe (ok.
887 m2), pod usługi dla ludności (ok. 8 350 m2) pod parkingi (ok. 13 422 m2).
W tym między innymi wydzierżawiono grunty:
1) z przeznaczeniem na cele handlowe przy ul. Medycznej o pow. 118 m2,
2) pod parking przy ul. Medycznej o pow. 1500 m2,
3) pod parking przy ul. Gwardii Ludowej o pow. 11922 m2,
4) na cele handlowe przy ul. Miodowej o pow. 24 m2,
5) cz. dz. 173/36 o pow. 5850 m2 przy ul. Otolińskiej,
6) cz. dz. nr 1/6 przy ul. Parowa o pow. 2500 m2,
7) cz. dz. 682/2 o pow. 745m2 przy ul. Stary Rynek na cele handlowe,
8) dz nr 596 o pow. 7 m2 przy ul. 3 – Maja na cele handlowe Kiosk RUCHU,
9) cz. dz. nr 999/2 o pow. 25000 m2 ul. Rybaki na cele oświatowe, kulturalne i handlowe,
10) cz dz. nr 999/2 o pow. 870 m2 przy ul. Rybaki z przeznaczeniem na zaplecze obsługi żeglugi
pasażerskiej oraz na cele kulturalne.
Podjęte działania pozwolą na organizację miejsc pracy w produkcji, handlu i usługach budownictwie
mieszkaniowym oraz budowie infrastruktury (budowa i urządzenie dróg).
Dane za Wydziałem Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Planowania
Strategicznego, Referat Obrotu Nieruchomościami Gminy.
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Postanowienia § 4 uchwały dotyczące uaktualnienia i uaktywnienia działalności promocyjnej w
zakresie oferty inwestycyjnej miasta Płocka oraz inwentaryzacji nieruchomości Gminy Płock i
przygotowania oferty wybranych nieruchomości do wspólnego inwestowania z podmiotami
zewnętrznymi.
Komórka realizująca: Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania
Bezrobocia:
Centrum Obsługi Inwestora,
Centrum Rozwoju Gospodarczego,
Centrum Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia i Analiz Rynku Pracy.
1.Przygotowywanie bazy nieruchomości prywatnych; obecnie dysponujemy informacjami o 12
nieruchomościach prywatnych z Płocka i regionu;baza nieruchomości gminnych - 7 ofert.
Centrum Obsługi Inwestora w 2005 roku otrzymało 42 zapytania inwestycyjnyjne (w tym 2 zapytania
skierowane do COI za pośrednictwem PAIiIZ), na które udzielono odpowiedzi.
Zapytania pochodziły zarówno od indywidualnych inwestorów krajowych jak i zagranicznych(20).
Obecnie prowadzone są zaawansowane rozmowy o inwestowanie w PPP-T, na Trzepowie jak również w
kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym Sobótka m.in. z przedstawicielami belgijskiej firmy logistycznej,
amerykańskiej firmy chemicznej, jak również niemieckiej firmy produkującej obiekty wodne.
W odpowiedzi na pytania inwestycyjne przygotowano informacje o odpowiednich terenach (nieruchomościach),
które zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego obowiązującymi w Gminie Płock
mogą być przeznaczone pod wskazaną inwestycję.
Trwają rozmowy na temat przyszłej współpracy z belgijską oraz amerykańską firmą zajmującą się
pozyskiwaniem inwestorów na rynki polskie celem przyciągnięcia potencjalnych inwestorów na rynek Płocka.
2. Zorganizowanie kazachskiej misji gospodarczej w dniu 18 marca 2005 r. Do udziału w misji zaproszono
około 50 firm z Płocka. Ostatecznie udział w misji brało 11 płockich firm i 19 kazachskich.
3. Podczas VII Pikniku Europejskiego w dniu 7 maja 2005 r. zorganizowanie Konferencji Gospodarczej PolskoBrytyjskiej.
3.Współpraca i udział wraz z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym w Środkowoeuropejskich
Targach Nieruchomości i Inwestycji Central Europe Property & Investment Fair CEPIF 2005 jako jeden z
wystawców.
4..Uczestnictwo i koordynacja udziału Urzędu Miasta Płocka w Programie Gmina Fair Play 2005 r.
5.Uaktywniono kontakty gospodarcze z miastami partnerskimi.
6.Przedstawiono ofertę współpracy gospodarczej Płocka do większości Ambasad, Izb Gospodarczych w kraju i
zagranicą.
7. Podjęło współpracę celem określenia formy pomocy dla istniejących przedsiębiorstw działających na terenie
gminy Płock.
8. Współorganizacja z Instytutem Finansów i Bankowości konferencji: „Finansowanie nt. działalności bieżącej i
inwestycyjnej przedsiębiorców – osób fizycznych” 9 czerwca 2005 r.
9. Przeprowadzono rekrutację dla przedsiębiorstw z miasta i regionu w związku z organizowaną przez Ambasadę
austriacką misją gospodarczą. Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w przedsięwzięciu, zgodnie z
wytycznymi otrzymanymi z Ambasady Austriackiej w Polsce zostały przekazane do 40 płockich firm z branż
chemicznej, budowlanej, szkoleniowej, oświetleniowej. Ostatecznie udział w misji zgłosiły 2 płockie firmy z
branży chemicznej i unieszkodliwiana odpadów.
10. Organizacja X Targów Pracy przy współpracy m.in. (8 czerwca 2005 rok)
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filia w Płocku
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
Centrum Wspierania Biznesu
11. Współorganizacja z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku kursów językowych i obsługi komputera dla
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku.
I półrocze 2005r.
Ø Kurs języka angielskiego (01.06.05-30.08.05)
rozpoczęło – 17 osób bezrobotnych
zakończyło – 9 osób bezrobotnych.
Ø Kurs języka niemieckiego (01.06.05-31.08.05)
rozpoczęło – 10 osób bezrobotnych
zakończyło – 6 osób bezrobotnych
Ø Kurs obsługi komputera ( 13.06.05-18.07.05)
rozpoczęło – 17 osób bezrobotnych
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zakończyło – 15 osób bezrobotnych.
II półrocze 2005r.
Ø Kurs języka angielskiego (18.08.05-29.11.05)
rozpoczęło – 30 osób bezrobotnych
zakończyło – 13 osób bezrobotnych.
Ø Kurs języka angielskiego (26.09.05-15.12.05)
rozpoczęło – 31 osób bezrobotnych
zakończyło – 12 osób bezrobotnych.
Ø Kurs języka niemieckiego (27.09.05-15.12.05)
rozpoczęło – 26 osób bezrobotnych
zakończyło – 8 osób bezrobotnych
Ø Kurs obsługi komputera ( 19.09.05-14.11.05)
rozpoczęło – 11osób bezrobotnych
zakończyło – 8 osób bezrobotnych.
W trakcie trwania
Ø Kurs języka angielskiego (od 19.09.05)
rozpoczęło – 31 osób bezrobotnych
Ø Kurs języka angielskiego (od 07.10.05)
rozpoczęło – 24 osób bezrobotnych
Ogółem w 2005r. rozpoczęło kursy 142 osoby, z nich ukończyło kursy 71 osób.
12. Organizowanie i koordynowanie prac związanych z kompleksową obsługą bezrobotnych absolwentów
zatrudnionych w formie staży, w Urzędzie Miasta Płocka: pozyskiwanie informacji z Oddziałów i Referatów w
zakresie określenia zapotrzebowania na stażystów, opracowanie wniosków o odbycie staży absolwenckich w
Urzędzie Miasta, a następnie przekazanie ich do Powiatowego Urzędu Pracy, tworzenie i prowadzenie zestawień
dotyczących zgłaszających się kandydatów na stażystów ze skierowaniami z Powiatowego Urzędu Pracy,
umawianie kandydatów na stażystów, na rozmowy kwalifikacyjne, sporządzenie zestawień z rekrutacji
absolwentów starających się o staże, organizacja szkoleń B.H.P. dla nowo przyjętych stażystów, sporządzanie
pism w sprawie staży absolwenckich, comiesięczne rozliczanie dokumentacji stażystów i przekazywanie dla
Powiatowego Urzędu Pracy, bieżąca aktualizacja bazy danych stażystów odbywających staż w komórkach
organizacyjnych urzędu.
Ogółem w 2005r. kompleksową obsługą objętych było 111 bezrobotnych zatrudnionych w formie staży, w
komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka
13. Sporządzanie analiz dotyczących rynku pracy.
14.Przygotowanie projektu uchwały „Płock dla Przedsiębiorczych”, przygotowanie projektu uchwały
zmieniającej uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i
ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku, przygotowanie projektu uchwały w prawie
zwolnienia z opłat o wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę miasta
Płocka.
- przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia Programu pomocy regionalnej dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych i prowadzących działalność
gospodarczą na terenie gminy Płock. Projekt przedmiotowej uchwały został wysłany do Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem otrzymania opinii.
dokonał analizy stawek podatku od środków transportowych w porównaniu do gmin ościennych za rok 20042005 oraz przy współpracy z Oddziałem Podatków i Opłat przygotował projekt uchwały na temat stawek
podatku od środków transportowych na rok 2006.
- w porozumieniu z Wydziałem Skarbu i Budżetu przygotowanie odpowiedzi na dwa wnioski w sprawie
udzielania pomocy publicznej polegającej na umarzaniu, rozkładaniu na raty lub odraczaniu terminu płatności
zobowiązań publicznoprawnych na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997. Wnioski pochodziły z
Firmy Hero oraz z Polskich Kolei Państwowych.
15.Przygotowanie materiałów do sporządzenia profesjonalnej prezentacji multimedialnej, która ma być
narzędziem promocji gospodarczej miasta.
16.Zainicjowanie projektu utworzenia w Urzędzie Miasta Płocka Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości.
17.Zamieszczono na stronie internetowej bieżące oferty inwestycyjne (oferty nieruchomości) będące własnością
gminny jak i osób prywatnych,
w trakcie przygotowania są materiały informacyjne do zlecenia profesjonalnej prezentacji multimedialnej
będącej podstawowym narzędziem promocji gospodarczej miasta. Została zawarta umowa z firmą
BrandStorm w związku z rozpatrzeniem ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w
postępowaniu poniżej 6000euro. CRG, COI
Informacje promocyjno-gospodarcze o Płocku zamieszczono ponadto w:
Brytyjsko-Polskim Portalu Biznesowym
The Warsaw Voice; The Polish Voice
Katalog Targowy CEPIF 2005
Nieruchomości PLUS
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Polska Giełda Nieruchomości
Eurokontakt
British Chamber of Commerce Guide to Central and Eastern Europe 2005
Wydawnictwo Murator
Wydawnictwo Business Promotion
Wszystkie materiały promocyjne zarówno miasta Płock jak i samego Płockiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego były prezentowane na spotkaniach gospodarczych odbywających się w Płocku jak również
wyjazdowych.
Ponadto aktualna oferta PPPT znajduje się w bazie PAIiIZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego i jest bieżąco przedstawiana inwestorom krajowym i zagranicznym zainteresowanym
inwestowaniem w Polsce.
Centrum Obsługi Inwestora bieżąco współpracuje z:
Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
Centrum Komercjalizacji Technologii,
Płocką Lożą Business Centre Club,
Związkiem Gmin Regionu Płockiego,
Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego
Business Centre Club
Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A.,
Krajową Izbą Gospodarczą
Forum Społeczno-Gospodarczym przy Prezydencie Miasta Płocka,
Płockim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej
Centrum Wspierania Biznesu
Naczelną Organizacją Techniczną
Funduszem Mikro
Domem Darmstadt
Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego,
Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą,
Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą
Nederlandzko-Polską Izbą Gospodarczą
Ambasadą Amerykańską
Ambasadą Belgijską
Ambasadą Korei Południowej
Ambasada Wielkiej Brytanii
Ambasadą Japonii
Ambasadą Chin
British Chamber of Commerce
18. Współorganizacja z Funduszem Mikro uroczystego otwarcia filii w Płocku – 14 czerwca 2005 r. zostało
zaproszonych około 50 firm mikro.
19. Uczestnictwo w spotkaniach Partnerstwa na Rzecz Ziemi Płockiej, którego celem jest poprawa dialogu
pomiędzy społecznościami wiejskimi, władzami regionalnymi oraz instytucjami i organizacjami działającymi w
regionie. Projekt służy wypracowaniu formy i planu działania struktury partnerskiej, integrującej wszystkie
podmioty działające w powiecie na rzecz jego rozwoju.
20. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi projektu „Aktywna Młodzież”.
21. Sporządzanie projektu programu „Konkurs dla przedsiębiorców”.
22.Zorganizowanie 12 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych.
23.Przygotowywanie dokumentacji w celu jej przekazania do Wydziału Skarbu i Budżetu w ramach realizacji
porozumienia pomiędzy Gminą Płock a FDPA oraz dokumentacji związanej z umową w sprawie refundacji
wynagrodzenia firmie zatrudniającej repatriantkę
24.Uczestnictwo w Akademickich Targach Pracy w dniu 01.12.05
25.Udział w dyskusji przy opracowywaniu programu działań w „płockim obszarze problemowym”
wyznaczonym w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego” w odpowiedzi na
zapytanie Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza.
26. Udzielenie odpowiedzi w formie ankiety na zapytanie Gazety Wyborczej na temat działalności Centrum
Obsługi Inwestora.
27. Za pośrednictwem PPPT, udzielenie odpowiedzi w formie kwestionariusza dotyczącego badań na temat
funkcjonowania polskich parków technologicznych do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
28. Nawiązanie kontaktu z Naczelną Organizacją Techniczą – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
29. Uczestnictwo w misji gospodarczej holenderskich przedsiębiorców w Polsce organizowanej przez
Niderlandzko-Polską Izbę Gospodarczą.
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30. Udział w spotkaniu z inwestorami – miejsca pod inwestycje w Polsce - organizowanym przez Eurokontakt.
12 lipca 2005r. Warszawa.
31. Udział jako wystawca w XIII Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji REFE we Wrocławiu
24-25 września 2005.
32. Zorganizowanie 3 spotkań z przedstawicielami płockiego biznesu na śniadaniu u Pana Prezydenta
33. Zorganizowanie spotkania z cyklu prelekcji „Perspektywy biznesu” dla przedstawicieli płockiego biznesu i
środowiska okołobiznesowego na temat „Gospodarka Bliskiego Wschodu szanse, perspektywy, zagrożenia” prelegent dr Bogusław Zagórski, Dyrektor Instytutu Ibn Chalduna w Warszawie.
34. Zorganizowanie konferencji na temat „Możliwości eksportowych dla firm polskich na rynku szwedzkim” prelegent Tadeusz Iwanowski Dyrektor Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej. Konferencja została odwołana w
dniu poprzedzającym z powodu choroby prelegenta.
35. Rozesłanie ankiet w celu uzyskania informacji od płockich pracodawców odnośnie kierunków
wykształcenia który byłyby pożądany przez przyszłych pracodawców
36.Uczestnictwo w misji gospodarczej przedsiębiorstw włoskich z Sycylii z Prowincji Palermo organizowanej
przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Dane za Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania
Bezrobocia – Centrum Obsługi Inwestora, Centrum Rozwoju Gospodarczego, Centrum Analiz Rynku Pracy

4. Postanowienia § 5 uchwały dotyczące przekazywania corocznej dywidendy w spółkach z
udziałem kapitałowym gminy powyżej 50% na inwestycje tychże podmiotów, o ile cel
inwestycji wskazywać będzie na realne możliwości łagodzenia bezrobocia oraz nie
pobierania dywidendy tych spółek do wysokości planowanych inwestycji
Powyższa informacja dotyczy Spółek, w których Gmina posiada 100% (9 spółek) lub
większościowy pakiet udziałów/akcji - Spółka RYNEX Sp. z o.o., Płocki Park PrzemysłowoTechnologiczny S.A.
Decyzje w sprawie podziału zysku, wypracowanego przez spółki w 2005 roku z
przeznaczeniem na wypłatę dywidendy dla Wspólnika – Gminy Płock zostaną podjęte na Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników, do zwołania których, spółki są zobowiązane najpóźniej do dnia 30
czerwca 2006 roku. Informację o decyzjach w powyższej sprawie zostaną wówczas uwzględnione w
sprawozdaniu z realizacji działań, podejmowanych na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia
sporządzonym za I półrocze 2006 roku.

Informacja o działaniach podjętych przez Spółki z udziałem Gminy Płock pod kątem możliwości
łagodzenia skutków bezrobocia w Mieście Płocku
w 2005 roku
Zadanie inwestycyjne / rodzaj wykonywanej Zatrud
Lp.

Nazwa Spółki

pracy

-nienie

Dodatkowe informacje
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OGÓŁEM:
1.

Zakład
Utylizacji
Odpadów
Komunalnych
Sp. z o.o.

11 osób

w tym:

a)

w dziale administracyjnym:

➾

specjalista

-

umowa na czas określony do 31.10.2007

-

umowa na czas określony do 31.07.2006

sprawozdawczych

-

umowa na czas określony do 31.12.2007

➾

referent do spraw rozliczeń i kontroli

-

umowa na czas określony do 30.11.2006

➾

referent do spraw administracyjnych (2
-

umowa na czas określony do 31.12.2007

-

umowa na czas określony do 31.12.2006

-

umowa na czas określony do 31.10.2007

-

umowy na okres 3 m-cy, tj. do dnia

do

spraw

4 osoby

informatyczno

–

3 osoby

osoby)
b)

w dziale produkcyjnym:

➾

operator sprzętu kołowego

➾

operator sortowni i kompostowni

➾

operator sortowni

c)

w

ramach

4 osoby

28.02.2006

zobowiązań

wynikających

z

umowy zawartej z PUP w Płocku w sprawie
odbywania
przez

przygotowania

bezrobotnych

Sektorowego

zawodowego
–

Programu

realizacja
Operacyjnego

Rozwój Zasobów Ludzkich, zakończonej w
dniu 30.11.2005 roku Spółka zatrudniła 4
osoby w dziale produkcyjnym

2.

OGÓŁEM:
Miejski
Zakład w tym:
Gospodarki
Mieszkaniowej –
TBS Sp. z o.o.
a) Prace biurowe

13 osób

2 osoby

1 osoba po 6-cio miesięcznym okresie
zatrudnienia na czas określony została
zatrudniona na czas nieokreślony

-

1 osoba zatrudniona na czas określony z
możliwością przedłużenia stosunku pracy

b)

Osoby bezrobotne, skierowane z PUP w 10 osób
ramach przygotowania zawodowego.

-

od dnia 01.06.2005 na okres 3 miesięcy. Po

Zatrudnienie na stanowiska: ogrodnik terenów

zakończeniu

zielonych do wykonywania prac związanych z

zawodowego 4 osoby zostały zatrudnione

konserwacją i pielęgnacją osiedlowych terenów

na okres 3 miesięcy, po czym umów nie

zielonych,

przedłużono.

znajdujących

się

w

zasobach

okresu

przygotowania

mieszkaniowych administrowanych przez spółkę
(8 osób),

oraz referent do wykonywania prac 1 osoba

biurowych (2 osoby)

-

8 miesięczny staż, po czym zgodnie z
umową podpisaną z PUP zaproponowano

c) stażysta

warunki zatrudnienia w ramach stosunku
pracy,

propozycja

zatrudnienia

odrzucona.

13

została

3.

Miejskie
Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o.

OGÓŁEM:

17 osób

w tym:
a)

b)

pracownik umysłowy

4 osoby

pracownik fizyczny

3 osoby

-

umowa na czas określony do 30.11.2006

-

umowa na czas określony do 30.09.2006

-

2 osoby - umowa na czas nieokreślony

-

2 osoby – umowa na czas określony do
30.06.2006

-

umowa na czas nieokreślony

-

umowy zalecenia

-

od dnia 03.10.2005 do 02.04.2006

1 osoba

-

od 19.09.2005 – 18.03.2006

OGÓŁEM:
12 osób
Komunikacja
Miejska – Płock Sp.
Zatrudnienie w ramach realizacji nowych działań
z o.o.

-

4 osoby - umowa na czas nieokreślony

-

2 osoby - umowa na czas określony do

c)

bezrobotni

lokatorzy,

zadłużenie

z

tytułu

posiadających 8 osób
najmu

lokali

mieszkalnych w zasobach Spółki
d)

w ramach umowy nr 107/2005 z dnia 1 osoba
03.10.2005 roku zawartej z PUP w Płocku w
sprawie

odbywania

przygotowania

zawodowego
e)

w

ramach

odbycia

stażu

przez

bezrobotnego, skierowanego przez PUP w
Płocku zgodnie z umową nr 222/2005 z dnia
19.09.2005 roku

4.

bieżących

31.03.2006
-

1 osoba - umowa na czas określony do
31.12.2006

-

2 osoby - umowa na czas określony do
31.12.2007

-

1 osoba - umowa na czas określony do
31.12.2008

-

2 osoby – nie przedłużono umowy o pracę
po okresie próbnym
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5.

OGÓŁEM:
Wodociągi Płockie

18 osób

w tym:

Sp. z o.o.
a)

zatrudnienie w ramach umowy zawartej z 17 osób
PUP

w

Płocku

w

przygotowania
bezrobotnych

sprawie

odbywania

zawodowego
absolwentów

-

–

okres obowiązywania umowy – od 09.06.
do

przez

08.12.2005

bez

możliwości

przedłużenia.

realizacja

programu „Szansa na starcie w Płocku i
powiecie płockim”, w tym:
Zakres

wykonywanych

wodociągowej
konserwacyjne,

i

zadań:

montaż

kanalizacyjnej,

administracyjno

–

sieci
prace

biurowe, 1 osoba

organizacyjne i w zakresie informatyki

-

umowa z PUP w Płocku zawarta do dnia
21.05.2006

b)

6.

stażysta

OGÓŁEM:
Płocki
Park
w tym:
Przemysłowo
–
Technologiczny S.A.
a) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

c) stażyści

bez

możliwości

przedłużenia.
16 osób

4 osoby

1 osoba
b) zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło

roku

-

umowa na czas określony do 31.01.2006

-

umowa na czas określony do 22.02.2006

-

umowa na czas określony do 28.02.2006

-

umowa na czas określony do 06.02.2006

-

umowa o dzieło do 31.01.2006

-

6-cio

11 osób
miesięczny

15.12.2005

do

okres

15.06.2006

stażu
w

od

ramach

umowy nr 247/2005 zawartej z Urzędem
Pracy w Płocku

7.

Płocka Energetyka
Cieplna Sp. z o.o.

W 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów.

8.

RYNEX
Sp. z o.o.

W 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów.

9.

10

11

Agencja
Rewitalizacji
W 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów.
Starówki ARS
Sp. z o.o.
Płocki
Fundusz
Poręczeń
W 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów.
Kredytowych
Sp. z o.o.
Płocki
Zakład
Opieki Zdrowotnej
W 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów.
Sp. z o.o.

Dane za Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego
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5. Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2005 roku kontynuowano działania mające na
celu podjęcie działalności statutowej Spółki.
Ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka podwyższono kapitał zakładowy Spółki o
1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
Mając na względzie uzyskanie faktycznej możliwości udzielania poręczeń, prowadzono dalsze
rozmowy z wybranymi podmiotami celem nawiązania współpracy min. Mazowieckim Funduszem
Poręczeń Kredytowych, Funduszem Pożyczkowym „MIKRO”, Bankiem PKO Bp. oraz Bankiem
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Negocjacje prowadzone z Bankiem PKO BP zakończyły się podpisaniem umowy o współpracy w
zakresie finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
6. Postanowienia § 9 uchwały dotyczące podejmowania działań mających na celu dostosowanie
kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadgimazjalnym, a także w szkolnictwie wyższym
pod potrzeby zmieniającego się rynku pracy
Komórka realizująca: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty
I. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w miesiącach maj - czerwiec szkoły
ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie zawodowe przeprowadziły rekrutację do klas I na
nowy rok szkolny 2005/06. Jej wyniki przedstawiają się następująco:
1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego;
Płock, ul. Abp. Nowowiejskiego 4:
technikum – 6 oddziałów klas I – 198 uczniów
zawody:
technik ekonomista
technik handlowiec
technik hotelarstwa
liceum profilowane –3 oddziały klas I – 102 uczniów
profil:
ekonomiczno – administracyjny
szkoła policealna – 2 oddziały klas I – 60 uczniów

zawody:
technik ekonomista
technik prac biurowych
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2; Płock, ul. Gwardii Ludowej 7
technikum – 3 oddziały klas I – 90 uczniów
zawody:
technik mechanik
technik elektryk
technik elektronik
zasadnicza szkoła zawodowa - 2 oddziały klas I – 61 uczniów
zawody:
mechanik pojazdów samochodowych
elektromechanik
technikum uzupełniające – 1 oddział klasy I – 24 uczniów
zawód:

16

technik mechanik
szkoła policealna – brak naboru
3. Zespół Szkół Technicznych – ZB; Płock, al. Kilińskiego 4:
technikum – 4 oddziały klas I – 104 uczniów
zawody:
technik mechanik
technik informatyk
technik mechatronik
liceum profilowane – 3 oddziały klas I – 79 uczniów
profile:
zarządzanie informacją
mechatroniczny
zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały klas I – 67 uczniów
zawody:
dekarz
stolarz
mechanik monter maszyn i urządzeń
operator obrabiarek skrawających
technikum uzupełniające – brak naboru
szkoła policealna – 2 oddziały klas I – 54 uczniów
zawody:
technik bhp
technik informatyk
4.Zespół Szkół Zawodowych Nr 6; Płock, ul. Padlewskiego 2
technikum – 2 oddziały klas I – 62 uczniów
zawody:
technik technologii odzieży
technik technologii żywności
technik żywienia i gospodarstwa domowego
liceum profilowane – brak naboru
zasadnicza szkoła zawodowa – 4 oddziały klas I /w tym wielozawodowa/ - 125 uczniów
zawody:
krawiec
kucharz małej gastronomii
fryzjer
oraz w klasie wielozawodowej
elektromechanik
mechanik pojazdów samochodowych
stolarz
rzeźnik - wędliniarz
piekarz
cukiernik
technikum uzupełniające – brak naboru
szkoła policealna - 1 oddział klas I – 28 uczniów
zawód:
technik obsługi turystycznej
5. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1; Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
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technikum – 5 oddziałów klas I – 127 uczniów
zawody:
technik budownictwa
technik geodeta
technik ochrony środowiska
technik urządzeń sanitarnych
liceum profilowane – 1 oddział klas I – 30 uczniów
profil:
kształtowanie środowiska
zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały klas I – 60 uczniów
zawody:
murarz
monter instalacji i urządzeń sanitarnych
technikum uzupełniające – 1 oddział klasy I – 34 uczniów
zawody:
technik budownictwa
szkoła policealna - brak naboru
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Nr 2 ; Płock, ul. Lasockiego 14
4 oddziały klas I – 41 uczniów
zawody:
fryzjer
introligator
ogrodnik
mechanik pojazdów samochodowych
piekarz
kucharz małej gastronomii
7. Centrum Kształcenia Ustawicznego; Płock, Al. Piłsudskiego 6
Jako placówka kształcąca dorosłych słuchaczy, pracująca w formach zaocznych i wieczorowych w
systemie semestralnym dokonuje naboru do wszystkich typów szkół i semestrów dwa razy w roku.
Najliczniejszy jest jednak nabór letni na I semestry, trwający praktycznie do września każdego
roku. W roku szkolnym 2005/06 naukę rozpoczęło:
technikum – 2 semestry I – 65 słuchaczy
zawody:
technik mechanik
technik ekonomista
technik handlowiec
technikum uzupełniające – 1 semestr I – 30 słuchaczy
zawód:
technik żywienia i gospodarstwa domowego
liceum profilowane – 1 semestr I – 25 słuchaczy
profil: usługowo - gospodarczy
zasadnicza szkoła zawodowa – 5 semestrów I - 131 słuchaczy
zawody:
kucharz małej gastronomii
piekarz
sprzedawca
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ślusarz
szkoła policealna - 3 semestry I – 99 słuchaczy
zawody:
technik ekonomista
technik administracji
II. Od kilku lat w szkołach i placówkach dają się odczuć skutki postępującego niżu
demograficznego.
Tylko w płockich, samorządowych, młodzieżowych szkołach ponadgimnazjalnych, ostatnich na
szczeblu obowiązkowej nauki - w roku szk. 2002/2003 mieliśmy 10.148 uczniów w 365 oddziałach, z
którymi pracowało 789 nauczycieli; w bieżącym roku szkolnym mamy: 8310 uczniów w 307
oddziałach i 733 nauczycieli.
Dla przeciwwagi, w tym roku zaznaczył się ok. 1,6 % procentowy wzrost zatrudnienia wśród
administracji i obsługi, podyktowany rozszerzającymi się zadaniami związanymi z bieżącym
funkcjonowaniem oraz utrzymaniem szkół i placówek.
Jak obrazuje ww. przykład, systematycznie zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży objętych
nauczaniem, na każdym poziomie edukacyjnym, we wszystkich typach szkół i placówek. Tym samym
powolnej redukcji ulegają stanowiska nauczycielskie. W placówkach prowadzonych przez Miasto
mamy do czynienia z dość stabilną kadrą pedagogiczną, zmiany personalne zachodzą płynnie dzięki
systematycznemu przechodzeniu nauczycieli na emerytury, jak w latach ubiegłych na r. szk. 2005/06
pozostaje aktualne ograniczanie nadgodzin nauczycielskich. Nowe zatrudnienia także mają miejsca,
ale najczęściej są to umowy terminowe np. zastępstwa za nauczycieli przebywających na różnych
urlopach, długotrwałych zwolnieniach lekarskich, mogą także dotyczyć osób o kwalifikacjach
niezbędnych do realizacji programów nauczania ale w niewielkim wymiarze godzinowym.
Łagodzeniu skutków bezrobocia sprzyjają także uregulowania prawne, z których Miasto korzysta
realizując własną politykę oświatową i w coraz szerszym zakresie zaspakajając specjalne potrzeby
edukacyjne lokalnej społeczności. Są to sytematycznie tworzone lub przekształcane oddziały i klasy
integracyjne dla dzieci z różnorodnymi deficytami rozwojowymi - w przedszkolach i szkołach
podstawowych i gimnazjach; powoływane klasy sportowe jedno lub interdysplinarne (pływanie,
lekkoatletyka, piłka: ręczna, nożna, koszykowa), pozwalające przy zmniejszonej liczbie dzieci
zatrudniać nowych specjalistów (np. wuefistów, trenerów, terapeutów, pedagogów i psychologów
specjalnych).
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