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Budżet Płocka 2010
Na co wydajemy nasze pieniądze?








Szanowni Państwo,


pomimo ogólnoświatowego kryzysu, którego skutki 
odczuliśmy także w Płocku, miniony rok nasze miasto 
może zaliczyć do udanych. Pomyślnie zrealizowany budżet, 
utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza i najniższa 
od lat stopa bezrobocia pozwalają pozytywnie patrzeć 
w przyszłość. 
Zaplanowany na 2010 rok budżet gwarantuje stabilność  
i rozwój miasta. Plan ten zawiera ponad 80 inwestycji. 
Są to zarówno przedsięwzięcia finalizowane w tym 
roku, np. hala sportowo-widowiskowa, jak i nowe, m.in. 
wnioskowane przez mieszkańców podczas konsultacji 
społecznych. Przychylając się do zgłoszonych postulatów, 
szczególny nacisk tradycyjnie został położony na budowę 
płockich dróg. Znaczne środki zasilą inwestycje oświatowe, 
w ramach których zaplanowano budowę czterech nowych 
przedszkoli. Rok 2010 będzie początkiem realizacji ważnych 
dla miasta inwestycji: budowy obwodnicy północno-
zachodniej i wiaduktu przy al. Piłsudskiego, rozstrzygnięty 
zostanie przetarg na budowę linii tramwajowej.
To tylko niektóre z zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć.  Więcej informacji o tym, na co 
wydajemy nasze pieniądze, przynosi  niniejsza publikacja. Zapraszam do lektury. Wierzę, że budżet 
Płocka na 2010 rok spełni Państwa oczekiwania i potrzeby oraz przyczyni się do poprawy jakości 
życia w naszym mieście. 
Zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktowania się ze mną i moimi współpracownikami. 
Będę wdzięczny za uwagi i propozycje.


             Pozdrawiam


                                                         
                   Prezydent Płocka
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 SKĄD MAMY PIENIĄDZE


Budżet Płocka na 2010 rok wynosi 694,6 mln zł. Składają się na niego pieniądze pozyskiwane jako dochody 
własne, subwencje z budżetu państwa czy dotacje celowe.


     Budżet miasta pochodzi z:
4podatków i opłat lokalnych – 194 mln zł (w tym największe znaczenie dla budżetu mają podatek 
     od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych),
4należnej miastu części podatków dochodowych osiąganych przez mieszkańców i płockie firmy   
     – 157,4 mln zł, 
4środków otrzymanych w formie dotacji i subwencji – 209,2 mln zł (otrzymane głównie na oświatę
     i pomoc społeczną),
4majątku miasta – 27,9 mln zł (pochodzące z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę 
     oraz ze sprzedaży gruntów i majątku),
4środków finansowych z Unii Europejskiej - 7,4 mln zł,
4bezzwrotnych środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji - 4 mln zł,
4wolnych środków z lat ubiegłych - 14,1 mln zł, 
4przychodów podlegających zwrotowi – 80,6 mln zł (pochodzące z emisji papierów wartościowych 
          /obligacji/ oraz z niskooprocentowanej pożyczki).


             Skąd miasto będzie miało pieniądze w 2010 roku
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Roczne dochody budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca Płocka stanowią kwotę ponad 
4.700 zł. Z tytułu osiągania wysokich dochodów, w 2010 roku miasto odprowadzi do budżetu państwa 
23,4 mln zł na rzecz biedniejszych gmin. 


Na co miasto wyda pieniądze w 2010 roku?


4wydatki na inwestycje – 158,4 mln zł. 
    Inwestycje są głównym czynnikiem rozwoju miasta i podnoszą komfort życia mieszkańców. 
    W budżecie Płocka znalazło się ponad 80 zadań inwestycyjnych. Kwota wydatków inwestycyjnych może                                             
    zwiększyć się po otrzymaniu środków z funduszy strukturalnych.


Wysokość corocznych nakładów na rozwój miasta, 
tj. wydatków inwestycyjnych (w mln zł)


*plan wydatków na inwestycje wg budżetu miasta 2010 roku


4wydatki na realizację zadań bieżących – 521,7 mln zł. 
Zadania bieżące to utrzymywanie wszystkich podstawowych dziedzin życia miasta na satysfakcjonującym 
poziomie. W ten sposób zaspokajane są najważniejsze potrzeby mieszkańców, które na co dzień ułatwiają 
nam funkcjonowanie. 
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Podstawowe zadania bieżące to: utrzymanie placówek oświatowych, pomoc społeczna, programy profilaktyki 
zdrowotnej, bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie czystości i zieleni 
w mieście, oświetlenie miasta, remonty zasobów mieszkaniowych (w tym dotacje na prace remontowe dla 
właścicieli kamienic wpisanych w rejestr zabytków), dodatki mieszkaniowe, organizacja imprez kulturalnych 
i rekreacyjnych, utrzymanie obiektów sportowych, wpłata do budżetu państwa na rzecz biedniejszych 
samorządów, odsetki od kredytów i obligacji, administracja i promocja miasta.


4inne wydatki – 14,5 mln zł.
W 2010 roku składają się na nie: wykup obligacji wyemitowanych w 2004 roku, spłata kredytów inwestycyjnych                                  
i niskooprocentowanej pożyczki, przeznaczonej na zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego.


Na co miasto wyda pieniądze w 2010 roku? 


Wydatki budżetu miasta przeznaczane są na wszystkie dziedziny życia, w tym głównie na: 
4edukację – 222 mln zł,
4kulturę i sport - 111,6 mln zł (w tym hala sportowo-widowiskowa)
4drogi – 90 mln zł, 
4opiekę społeczną i ochronę zdrowia – 86,6 mln zł, 
4promocję miasta, administrację publiczną i komunikację społeczną – 49 mln zł, 
4gospodarkę komunalną – 18,9 mln zł, 
4gospodarkę mieszkaniową – 7,1 mln zł, 
4wpłatę do budżetu państwa na rzecz biedniejszych samorządów (obowiązek wynikający z ustawy)
     – 23,4 mln zł.
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Pozostałe wydatki dotyczą przede wszystkim: bezpieczeństwa, utrzymania Ogrodu Zoologicznego oraz 
dofinansowania miasta do cen wody i ścieków dla mieszkańców.


Struktura wydatków Budżetu Miasta Płocka w 2010 roku 
według głównych grup
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 EDUKACJA 


Płockie szkoły i przedszkola również w tym roku mogą liczyć na przebudowę i remonty budynków oraz 
doposażenie w pomoce naukowe. Część wydatków na edukację przeznaczana jest na funkcjonowanie 
69 placówek szkolno-wychowawczych.
Nakłady finansowe na tę dziedzinę funkcjonowania miasta przekroczą w tym roku 211 mln.


Wydatki na placówki szkolno-wychowawcze w 2010 roku (w mln zł) 


Przedszkola
W zakresie edukacji przedszkolnej w 2010 roku miasto przeznaczy pieniądze m.in. na:


edukację dzieci niepełnosprawnych w 20 oddziałach integracyjnych i 2  specjalnych,•	
finansowanie zajęć z zakresu terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych przedszkolaków,•	
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finansowanie dodatkowych, nieodpłatnych dla rodziców, zajęć w 26 placówkach przedszkolnych,                                                                        •	
w tym z zakresu logopedii, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej, zajęć 
artystycznych, specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych.


Kontynuowana będzie budowa przedszkola z zapleczem kulturalno-sportowym na osiedlu Ciechomice,                                                                
w budżecie znalazła się na to kwota 5,3 mln zł. 
Również osiedle Radziwie będzie miało nowe przedszkole – na prace końcowe zarezerwowano w budżecie 
2,67 mln zł.
W 2010 roku zostanie zakończona rewitalizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ul. Kościuszki. Zabytkowy 
budynek został wyremontowany, rozbudowany o klatkę schodową i podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz 
zyskał powierzchnie na poddaszu. Ogród dla dzieci zagospodarowano nowymi alejkami, zielenią i zabawkami. 
W 2009 roku podjęto decyzję o przeznaczeniu przylegającego budynku na potrzeby przedszkola, w którym 
powstaną 2 sale dydaktyczne, sala widowiskowo-sportowa, gabinety specjalistów, szatnia, sanitariaty. 
Ponadto, w Miejskim Przedszkolu nr 16 przy ul. Wolskiego zostanie wykonany remont, obejmujący m.in. 
zabezpieczenie daszku nad schodami przy bocznym wejściu, docieplenie stropodachu i remont kapitalny 
pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz docieplenie i wykonanie elewacji. 
Remont i malowanie elewacji oraz wymiana ślusarki drzwiowej, to z kolei zadania zaplanowane w Miejskim 
Przedszkolu nr 33.


Szkoły podstawowe
W 2010 roku po raz piąty będzie finansowany z budżetu miasta projekt pod nazwą „Nasza szkoła – szkołą 
wspierającą uzdolnienia”, który ma na celu pobudzenie kreatywności uczniów.


Ponadto, duża część wydatków przeznaczana jest na:
kontynuację programu pomocy stypendialnej dla uczniów – stypendia socjalne dla osób będących •	


        w trudnej sytuacji materialnej, stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
        oraz tzw. stypendia miejskie, przyznawane w tym roku po raz pierwszy,


Od stycznia 2010 można składać wnioski o stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
O wysokości stypendium decyduje dochód netto przypadający na osobę w rodzinie oraz średnia ocen za semestr poprzedzający przyznanie 
stypendium. Stypendium przyznawane jest na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, na okres pięciu miesięcy. 
Więcej na www.plock.eu/stypendia. 


szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci •	
(koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS) oraz zajęć 
wyrównawczych, a także imprezy, konkursy, programy 
wychowawcze, sportowe, zdrowotne i kulturalne, 
w tym tzw. „zielone szkoły”, obozy naukowo-szkoleniowe 
i rekreacyjne,
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naukę w 14 klasach integracyjnych i 4 klasach specjalnych. •	
W tym roku zakończy się budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 16 przy 
ul. Piasta Kołodzieja. 
Do remontów przygotowywane są również: Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Kossobudzkiego (kontynuacja 
termomodernizacji budynku, docieplenie sali gimnastycznej), Nr 11 przy ul. Kochanowskiego (ekspertyza 
techniczna budynku sali gimnastycznej) i Nr 23 przy ul. Walecznych 20 (kontynuacja termomodernizacji 
szkoły).


Gimnazja
W ramach pomocy gimnazjalistom i licealistom uzdolnionym technicznie, zainteresowanym fizyką, 
matematyką lub chemią, miasto kontynuuje finansowanie projektu „DELTAKLUB”. Dzięki niemu najbardziej 
uzdolnieni uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania pod okiem specjalistów z wyższych uczelni. 


Ponadto, w 2010 roku sfinansujemy m.in.:
stypendia dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej, stypendia motywacyjne za dobre wyniki                 •	
w nauce i osiągnięcia sportowe oraz tzw. stypendia miejskie,
szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,•	
naukę w 6 klasach integracyjnych i 1 klasie specjalnej.•	


W Gimnazjum nr 2 przy ul. Jakubowskiego 10 zostanie wykonana ekspertyza techniczna konstrukcji 
budynku.


Licea i szkoły zawodowe
W tym roku zakończy się przebudowa budynku wraz z zakupem wyposażenia III Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Łukasiewicza. Inwestycja polega na budowie dodatkowych sal do nauki, świetlicy, 
szatni oraz innych pomieszczeń pomocniczych, wykonaniu nowych ciągów pieszo-jezdnych, terenów 
zielonych, przebudowie placu wejściowo-wjazdowego, parkingu zewnętrznego. Jednocześnie powstaną dwie 
strefy wejściowe, umożliwiające korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym. Rozbudowa umożliwi 
odrębne funkcjonowanie III Liceum Ogólnokształcącego, jako niezależnej placówki dydaktycznej, pełniącej 
samodzielną funkcję, przez oddzielenie od sąsiadującej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.


Gimnazjum nr 8
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Kontynuowane będą również remonty bieżące placówek, w tym:
Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 62 - opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sali gimnastycznej, •	
wykonanie dokumentacji technicznej oraz remont węzła cieplnego,
Zespół Szkół nr 3, ul. Łukasiewicza 11 - malowanie pomieszczeń oraz remont instalacji wodno-•	
kanalizacyjnej,
Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, ul. Padlewskiego - wymiana instalacji elektrycznej - I etap,•	
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - remont i wymiana posadzek w łączniku.•	


Ponadto miasto sfinansuje:
naukę w klasach o profilu sportowym (ponad 70 klas sportowych),•	
dofinansowanie do obozów sportowych dla uczniów klas sportowych,•	
dalszy wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (w 2010 roku do 10 %),•	
budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu •	


        w Ogrodzie Jordanowskim - w tym roku planowane jest zakończenie prac projektowych i - w przypadku  
      otrzymania dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu - rozpoczęcie  
         realizacji zadania,


opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy •	
Zespole Szkół nr 1.


Edukacyjna opieka wychowawcza
W tegorocznym budżecie nie zabraknie również funduszy na wsparcie dla specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych i placówek 
wychowania pozaszkolnego.
Zakończone zostaną prace projektowe rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 2 o budynek przeznaczony na pomieszczenia warsztatowe do nauki zawodu i przysposobienia 
do pracy, połączony łącznikiem z istniejącą częścią placówki. 


Szkoły wyższe
W roku bieżącym miasto zaplanowało wydanie 
0,7 mln na działalność dydaktyczną szkolnictwa wyższego. 
Zorganizuje również V edycję konkursu „Dyplom dla Płocka”. 
Program ten skierowany jest do absolwentów płockich wyższych 
uczelni, którzy piszą prace inżynierskie, magisterskie i licencjackie 
o tematyce naukowo-badawczej, związanej z rozwiązywaniem 
problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych w naszym 
mieście. 
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 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA


Wydatki przewidziane w 2010 roku na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to ponad 85 mln zł.


Pomoc społeczna realizowana jest m.in. w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Miasta Płocka na lata 2006-2013 oraz Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008-2013, we 
współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może ją otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
(MOPS) w Płocku, który m.in. przyznaje i wypłaca przewidziane przez ustawę świadczenia oraz organizuje 
pracę socjalną. W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kontynuowane 
będą wypłaty zasiłków celowych, przeznaczonych na zakup żywności lub wykupienie posiłków dla dzieci 
i osób dorosłych oraz finansowanie posiłków dzieci w szkołach. Tą formą pomocy MOPS planuje objąć około 
5,4 tys. osób.
MOPS realizuje również projekt „KIS - pomoc wykluczonym”, który jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do 
rynku pracy wszystkim mieszkańcom Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, poprzez 
funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej (KIS).


Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia w 2010 roku (w mln zł)
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Główne zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2010 roku


świadczenia rodzinne (ok. 6.500 rodzin) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (na ok. 1.800 dzieci)                                                                                                                           
           25,00 mln zł
wypłata tzw. „becikowego” z tytułu urodzenia się dziecka (ok. 1.400 dzieci)                                       1,40 mln zł
zasiłki pieniężne i pomoc rzeczowa (dla ok. 10.000 rodzin)                                                7,39 mln zł
dodatki mieszkaniowe (dla ok. 5.500 rodzin)                                                                                         5,71 mln zł
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, rodzinnych 
domów dziecka oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego                                                       6,87 mln zł
wsparcie finansowe dla około 180 rodzin zastępczych  2,12 mln zł
pobyt mieszkańców Płocka w domach pomocy społecznej,  placówkach opiekuńczo-wychowawczych                
i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                                                        1,33 mln zł
utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci 1,53 mln zł
dofinansowanie realizacji zadań organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, 
chorych, samotnych, starszych, ubogich i bezdomnych                                                                        0,49 mln zł


Aktywizacją osób bezrobotnych zajmuje się m.in. Miejski Urząd Pracy (MUP). W 2010 roku MUP będzie 
kontynuował projekt „Pośrednik, doradca - profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy 
w Płocku”, którego celem jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, poprzez dofinansowanie 
zatrudnienia 8 pośredników pracy i 5 doradców zawodowych. MUP planuje również utworzenie Centrum 
Aktywizacji Zawodowej.
Osoby prywatne, które potrzebują pomocy prawnej w sprawach związanych z kupionym produktem lub 


usługą, mogą ją bezpłatnie uzyskać w Biurze 
Rzecznika Konsumentów pod numerem 
telefonu 024 367-15-81 lub osobiście w 
budynku Urzędu Miasta. Miejski Rzecznik 
Konsumentów prowadzi również edukację 
konsumencką. W 2010 roku przewiduje 
przeprowadzenie zajęć z tego zakresu wśród 
uczniów 40 klas maturalnych płockich liceów 
ogólnokształcących, uczestników kursów 
zawodowych o kierunkach handlowych oraz 
wśród personelu placówek handlowych.
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W Urzędzie Miasta Płocka pomoc mogą uzyskać również osoby niepełnosprawne. Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych w tym roku będzie m.in. kontynuował program dożywiania ludzi starszych                                                          
i niepełnosprawnych oraz wspierał instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego działalność 
obejmuje również poradnictwo w zakresie praw i uprawnień osób niepełnosprawnych, a także organizację 
imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Ochrona zdrowia płocczan realizowana jest m.in. poprzez programy zdrowotne oraz działalność publicznych                                           
i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.


Główne zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2010 roku
programy zdrowotne realizowane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 1,70 mln zł
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, promowanie idei honorowego krwiodawstwa, propagowanie wiedzy                           
nt. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej                                                                                         0,10 mln zł
działania w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych oraz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (m.in. terapie dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, 
doposażenie Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich i Poradni Profilaktyki i Leczenia 
Uzależnień PZOZ Sp. z o.o., działalność informacyjna i pomoc specjalistyczna dla uzależnionych, ofiar przemocy 
oraz ich rodzin, działalność edukacyjna dla dzieci i młodzieży)                                                       2,35 mln zł


W 2010 roku kontynuowany jest szeroki zakres programów zdrowotnych dla płocczan, na które przeznaczono 
ponad 1,86 mln zł: 


profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka (przeznaczony dla pań w wieku 35-49 lat), jelita •	
grubego i prostaty,
badanie PET dla osób, u których wykryto lub istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,•	
tzw. „białe soboty”, w trakcie których mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad •	
specjalistycznych, m.in. dermatologicznych, laryngologicznych, okulistycznych,
w zakresie edukacji przedporodowej,•	
profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej,•	
profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla dzieci,•	
adresowane do dzieci i młodzieży:•	


 - program promocji zdrowia w szkołach,
 - program stomatologiczny.


O ochronę zdrowia zadba również Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. (PZOZ). 
W budżecie na 2010 rok zabezpieczono 1 mln zł na przebudowę części budynku D dla potrzeb 
Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz na I etap przebudowy budynku przychodni 
Podstawowej i Specjalistycznej Opieki przy ulicy M. Reja 15. PZOZ wzbogaci się także o sprzęt 
na potrzeby m.in. poradni okulistycznej przy ul. Miodowej 2, Oddziału Wewnętrznego, Pracowni 
Diagnostyki Obrazowej czy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Kościuszki 28.
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           TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ


W tym roku na inwestycje drogowe miasto przeznaczyło blisko 32 mln zł.
Jedną z najważniejszych niewątpliwie będzie powstanie bezkolizyjnego przejazdu kolejowego przy                            
al. Piłsudskiego. W tym roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej i rozpocznie 
się realizacja zadania, na co zabezpieczono 6,35 mln zł (dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej - 0,65 mln zł).


Pozostałe najważniejsze inwestycje w zakresie transportu przedstawiają poniższe tabele.


Inwestycje drogowe
Koszty 


inwestycji  
w 2010


Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej –
odcinek IV od ronda „Dobrzykowska” do ronda „Góry”
W 2010


(od 


-
W 2010 roku 


ul. Granicznej


ul. Siennej).


– projekt techniczny
W 2010 roku


-Winiary).
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Inwestycje drogowe
Koszty 


inwestycji  
w 2010


poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej


parkingu wielopoziomowego 


i o dofinansowaniu 


Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza - projekt 
techniczny


5-kondygnacyjnego obiektu z 87 miejscami parkingowymi -


Realizacja w Partnerstwie Prywatno-Publicznym.


oraz parkingów. Rozpocznie 


Budowa ul. Granicznej  -


W 2010 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa
ul. Bliskiej. 


Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo – etap


ks. Skierkowskiego, Kujawska)


kolektora deszczowego w ulicy Korczaka oraz 
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Inwestycje drogowe
Koszty 


inwestycji  
w 2010


deszczowej, kanalizacji


Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od 
ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz 


i Botanicznej oraz realizacja ulicy Jesionowej.


Inwestycje drogowe
Koszty 


inwestycji  
w 2010


- II etap
Kontynuacja realizacji zadania - wykonanie nawierzchni jezdni i kanalizacji 
deszczowej.


Realizacja zadania - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników.


- wykonanie jezdni, chodników, zatok        
postojowych i kanalizacji deszczowej.


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania - wykonanie 
nawierzchni jezdni i chodników.


Przebudowa ul. Bartniczej
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.


Remont ul. Wyszogrodzkiej (na odcinku od Podolszyc do Imielnicy)
Wykonanie nawierzchni jezdni, jednostronnego chodnika i zatoki 
autobusowej.


Wybrane inwestycje drogowe realizowane w 2010 roku 
przez Miejski Zarząd Dróg
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Inwestycje drogowe
Koszty 


inwestycji  
w 2010


ul. Walecznych. 


Realizacja zadania.


Opracowanie dokumentacji projektowej.


Przebudowa ul. Traugutta
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania - wykonanie 
nawierzchni jezdni i chodników.


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania - wykonanie 
nawierzchni jezdni i chodników.


Realizacja zadania poprzez


Przebudowa ul. Mickiewicza
.


realizacji I etapu zadania, tj. przebudowy ul. Targowej.
ska/Boryszewska.


Przebudowa ulic: 7-


Budowa zatok 


dwie zatoki autobusowe.
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           KULTURALNY PŁOCK


W tym roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, obiekty sportowe, galerie sztuki itp. miasto 
zabezpieczyło ponad 111,6 mln zł.


Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (POKiS)
Instytucja ta już od wielu lat jest jednym z głównych organizatorów dużych muzycznych imprez masowych 
i kulturalnych w Płocku. W tym roku na działalność POKiS-u przeznaczono 9,6 mln zł, planując m.in.:


- Festiwal Muzyki Jednogłosowej (19-21.03.2010, Bazylika Katedralna),
- Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej (Bazylika Katedralna),
- Międzynarodowy Dzień Kaszanki (01.05.2010, Rynek Starego Miasta),
- Majówkę na Starówce (02.05.2010, Rynek Starego Miasta),
- XII Piknik Europejski (8-9.05.2010, Rynek Starego Miasta),
- Płocką Noc Kabaretową (03.05.2010, Amfiteatr),
- Musical Metro (15.05.2010, Amfiteatr),
- Dzień Dziecka w ZOO (30.05.2010, Miejski Ogród Zoologiczny),
- Dni Historii Płocka - Dzień Chemika 
   (4-6.06.2010, Amfiteatr, Wzgórze Tumskie),
- Dyskotekę Dorosłego Człowieka (12.06.2010, Amfiteatr),
- Festiwal Staropolski „Wianki 2010” - Jarmark Świętojański 
   (19.06.2010, Amfiteatr, Wzgórze Tumskie),
- Reggaeland – koncert na plaży w rytmie reggae 
   (9-11.07.2010, Plaża nad Wisłą),
- Perfect Symfonicznie (Amfiteatr),
- AudioRiver – koncert muzyki elektronicznej 
   (6-8.08.2010, Plaża nad Wisłą),
- Rynek Sztuki (13-15.08.2010, Rynek Starego Miasta),
- Festiwal Piękna (27-29.08.2010, Amfiteatr),
- Płock Cover Festiwal - Pożegnanie Lata (11.09.2010),
- Wigilię przed Ratuszem (19.12.2010, Rynek Starego Miasta),
- Sylwester przed Ratuszem (31.12.2010, Rynek Starego Miasta).* 
*Niektóre terminy mogą ulec zmianie.


18







Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego (POS)
Płoccy muzycy w tegorocznym budżecie mają zabezpieczoną kwotę 3 mln zł. 
Przeznaczona jest ona m.in. na: 


cykl cotygodniowych koncertów symfonicznych i kameralnych•	
Rok 2010 został ogłoszony rokiem Chopinowskim, dlatego Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała 
cykl koncertów „Fryderyk Chopin - 200 lat”, poświęconych wielkiemu kompozytorowi. Na scenie wystąpią 
wspaniali soliści, m.in. Kelvin Kelner (USA), Mei-Ting Sun (Chiny), Lidia Grychtołówna czy Stanisław Drzewiecki. 
Wystąpią również osobowości ze świata muzyki: Bogusław Kaczyński, Irena Jarocka, Alicja Majewska. Orkiestrę 
poprowadzą znakomici dyrygenci, m.in. Maciej Niesiołowski. W ramach cyklu zaplanowano 40 koncertów 
symfonicznych otwartych oraz 10 koncertów symfonicznych szkolnych.


cykl koncertów edukacyjnych•	
Edukacja dzieci i młodzieży to jeden z podstawowych elementów działalności Orkiestry, na który składają 
się otwarte koncerty symfoniczne, jak i praca z dziećmi i młodzieżą. W tym roku przypada jubileusz XV-lecia 
działalności edukacyjnej, czego uroczystym podsumowaniem będą dwa koncerty symfoniczne (26-27 maja) 
oraz okolicznościowa publikacja. POS przewiduje 234 audycje umuzykalniające i 60 koncertów kameralnych 
szkolnych.


XII Letni Festiwal Muzyczny •	
Gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Adam Sztaba, znany muzyk, dyrygent, pianista, aranżer. Ponadto, 
pojawią się stałe cykle koncertowe: „Musica Nova Persona Grata”, prezentujące twórczość wybitnych polskich 
kompozytorów oraz koncerty kameralne z udziałem artystów krajowych i zagranicznych. W ramach festiwalu 
zaplanowano 5 koncertów, które będą odbywały się w piątki i niedziele, począwszy od 4 lipca.


Płocka Galeria Sztuki (PGS)
Płocka Galeria Sztuki, na której działalność zabezpieczono 1,19 mln zł, w tym roku zaplanowała 
m.in. zorganizowanie 8 wystaw, w ramach których zaprezentuje prace wybitnych polskich i zagranicznych                 
twórców, np.:


wystawa Piotra Naliwajki, współczesnego polskiego malarza (6.10-7.11.2010), •	
wystawa malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku, prezentująca prace •	
m.in. Jana Matejki czy Stanisława Wyspiańskiego (3.03-4.04.2010),
wystawa zbiorowa „W stronę Schulza” (16.04-22.05.2010),•	
wystawa pokonkursowa malarstwa środowiska płockiego, wpisana                                •	
w obchody Dni Historii Płocka (2-27.06.2010),
wystawa pokonkursowa komiksu jednoplanszowego, którego •	
tematem będą wielkie rocznice historyczne, w tym 600-lecie 
Bitwy pod Grunwaldem oraz 90 rocznica obrony Płocka 
1920 roku (15-25.09.2010).


Ponadto, Płocka Galeria Sztuki planuje przeprowadzenie 
7 warsztatów edukacyjnych (plastycznych i cyfrowych), 
związanych tematycznie z wystawami oraz zorganizowanie 
2 konkursów adresowanych do młodzieży z Płocka i okolic 
miasta. Kontynuowane będą również Warsztaty Obróbki 
Cyfrowej Obrazu.
*Niektóre terminy mogą ulec zmianie.
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Książnica Płocka
Książnica Płocka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej i sprawuje opiekę merytoryczną nad 35 
bibliotekami samorządowymi w terenie. Zarejestrowani czytelnicy Książnicy stanowią ponad 30% mieszkańców 
Płocka. Miasto w tym roku przeznaczyło na jej funkcjonowanie 5,57 mln zł. Oprócz stałych zadań, polegających 
na opiece i powiększaniu księgozbioru, Książnica Płocka zorganizuje m.in.:
4konkursy literackie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. „Pięknie być człowiekiem”, „Młodzi  
     Twórcy Literatury”, „O Liść Dębu”,
4promocje książek z udziałem ich autorów w cyklu „Płocka Premiera Miesiąca”, m.in. Olgi Tokarczuk „Prowadź                                                                              
    swój pług przez kości umarłych”,
4wystawy edukacyjne, m. in. „Fryderyk Chopin. Pośród nut rysunek kreślony i słowo...”,
4wykłady popularyzujące literaturę i historię, zajęcia oświatowo-integracyjne,
4w ramach Dni Historii Płocka: 
     a. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – piknik literacki z Pawłem Beręsewiczem, podsumowujący
         akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, 
    b. w cyklu „Pamięć musi trwać” wystawy: „Wybitni absolwenci Małachowianki”, „Obrona Płocka w 90. 
         rocznicę wydarzeń 1920 roku”.
Jednym z ważniejszych wydarzeń będą obchody Roku Fryderyka Chopina „Oto Geniusz. Rok Chopinowski”, 
planowane od 18 marca do końca roku 2010.
W 2010 roku przewidziana jest kontynuacja tworzenia sieci bibliotek w systemie ALEPH ze wspólną 
kartą biblioteczną, dającą możliwość rezerwacji książek i dostępu do kont czytelniczych poprzez stronę 
www.bibl.plock.pl.


Miejski Zespół Obiektów Sportowych (MZOS)
Środki przeznaczone na realizację zadań Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w 2010 roku to ok. 14 mln 
zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżącą działalność instytucji oraz podlegających jej obiektów:


kąpieliska Sobótka, działającego w sezonie letnim,•	
pływalni miejskich:  „Jagiellonka” przy ul. 3 Maja 4, „Podolanka” przy ul. Czwartaków 6 •	
oraz pływalni przy al. Kobylińskiego 28,
Miejskiego Centrum Sportu (MCS) przy ul. Sportowej •	
3 (znajdują się w nim m.in.: boisko do piłki nożnej, 
bieżnia, pięć kortów tenisowych, z czego dwa w okresie 
jesienno-zimowym są zadaszone i ogrzewane, boisko 
wielofunkcyjne),
lodowiska w sezonie zimowym przed ratuszem oraz przy •	
Szkole Podstawowej nr 22 (Podolszyce Południe),
Hali Sportowej przy ul. Korczaka 10 w Borowiczkach,•	
stadionu piłkarskiego na terenie osiedla Borowiczki,•	
Sali Sportowej i „Zielonego Ogródka” przy •	


        pl. Dąbrowskiego 2a.
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         ADMINISTRACJA, PROMOCJA I KOMUNIKACJA
         SPOŁECZNA


Środki budżetowe przeznaczone na administrację publiczną obejmują m.in. 
działalność urzędu miasta, rady miasta oraz promocję i komunikację społeczną. 
W 2010 roku na ten cel zarezerwowano łącznie ok. 49 mln zł.
Zwiększeniu rozpoznawalności Płocka (a więc i pośrednio jego dochodów) 
służy promocja miasta. Jest to ważny element działalności administracji 
publicznej. Poprzez udział w targach czy organizację imprez turystycznych 
chcemy zwiększyć zainteresowanie wśród turystów, inwestorów 
i mieszkańców walorami naszego miasta i regionu, a także pozyskać jak największe 
grono odbiorców naszej oferty.
W tym roku miasto przeznaczy pieniądze m.in. na:
Promocję miasta, w tym:


udział w targach turystycznych o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym,•	
udział w imprezach promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym,•	
promocję Płocka poprzez udział w konkursach, •	
współpracę z miastami partnerskimi; podpisanie umowy partnerskiej •	


         z miastem Huai’an w Chinach,
międzynarodowe szkolenia w ramach CIFAL Płock,•	
przygotowanie i umieszczenie w publikacjach tekstów promujących ważne •	
imprezy kulturalne i sportowe; całoroczne zamieszczanie w periodykach 
turystycznych tekstów promujących Płock,
wydanie nowych publikacji o Płocku (album, informator, ulotki),•	
wspieranie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,•	
organizację Pikniku Europejskiego (8-9 maja),•	
współorganizację V Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych •	


        (28-29 maja),
opracowanie i przeprowadzenie kampanii promującej najważniejsze •	
wydarzenia kulturalne i sportowe w sezonie wiosenno-letnim (maj-czerwiec),
koordynację działań związanych z organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa,•	
współorganizację Festiwalu Piękna w Płocku.•	
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Promocję gospodarczą:
udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych (MIPIM w Cannes, EXPO REAL •	


        w Monachium, Barcelona Meeting Point w Barcelonie),
opracowanie dokumentu „Polityka rozwoju gospodarczego Miasta Płocka”,•	
zamieszczenie reklamy Płocka w magazynach biznesowych,•	
zorganizowanie misji gospodarczej zagranicznych przedsiębiorców w Płocku,•	
opracowanie i druk katalogów ofert inwestycyjnych w 10 wersjach językowych,•	
wydanie „Poradnika dla Przedsiębiorcy”,•	
przygotowanie analiz (technicznych, prawnych i finansowych) dla czterech projektów, planowanych do •	
realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (Park sportowo-rekreacyjny - stok narciarski, 
Kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych wraz z halą sportów walki, Parking wielopoziomowy przy 
ul. Sienkiewicza, Hotel/internat oraz basen przy hali widowiskowo-sportowej) oraz promocja 


        ww. projektów i poszukiwanie potencjalnych inwestorów/partnerów  do ich realizacji.
Komunikację społeczną, m.in.:


wydawanie dwutygodnika informacyjnego dla płocczan „Sygnały •	
Płockie”, dostępnego w ponad stu punktach kolportażowych oraz 
cotygodniowego telewizyjnego programu informacyjnego „Wieści 


         z Ratusza”, który można oglądać również na stronie Urzędu  Miasta  
         Płocka  - www.plock.eu,


prowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych (np. „Czas na •	
zdrowie” nt. bezpłatnych programów zdrowotnych), 
organizowanie konkursów (np. Fototeka Płocka - III edycja konkursu •	
fotograficznego),
wydawanie publikacji informacyjnych dla mieszkańców (m.in. „Spacer po •	
ratuszu”,    „Na co wydajemy nasze pieniądze?”),
opracowanie polityki wspierania aktywności mieszkańców.•	


Nowy filar działalności rozpocznie spółka Rynex, która planuje stworzenie 
atrakcyjnego centrum rekreacyjno-turystycznego, aktywującego nabrzeże 
wiślane, oraz reaktywuje żeglugę śródlądową statkiem wycieczkowym po 
Wiśle. Zamiarem spółki jest także popularyzacja czynnego wypoczynku i rekreacji we współpracy 
z zainteresowanymi podmiotami.
 
Już niedługo płocczanie będą mogli korzystać z danych i usług wykonywanych przez geodezyjną 
administrację publiczną przy wykorzystaniu sieci internetowej. Płock przystąpił do projektu 
pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej 
i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”. 
Projekt będzie realizowany do kwietnia 2011 roku.
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              CZYSTO I WYGODNIE


W tym roku planowane jest zakończenie prac nad „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płocka”. Dokument ten pozwoli na określenie polityki przestrzennej miasta oraz 
zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych jego części z uwzględnieniem zasad 
zrównoważonego rozwoju. 
Rozpocznie się również proces sporządzenia 6 miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:
4 3 planów dla terenów położonych w południowej części miasta na
      lewobrzeżnej Skarpie Wiślanej,
4 2 planów dla terenów położonych na prawobrzeżnej Skarpie Wiślanej,
      pomiędzy osiedlami Wyszogrodzka i Podolszyce Południe,
4 zmiany planu dla części terenów Płockiego Parku Przemysłowo-
      Technologicznego. 
Przewidywany termin zakończenia prac planistycznych - III kwartał 2011 
roku.


Opracowany zostanie również Program zrównoważonego rozwoju 
dróg rowerowych na terenie Płocka, który będzie zawierał wytyczne 
do stworzenia warunków bezpiecznego ruchu rowerowego w mieście, 
spójności, atrakcyjności i komfortu infrastruktury rowerowej, promocji 
użytkowania rowerów oraz realizacji przez samorząd i inne współpracujące 
podmioty polityki przyjaznej dla użytkowników rowerów. 


Oświetlenie
Ważną pozycję w wydatkach na gospodarkę komunalną i ochronę 
środowiska stanowi oświetlenie płockich ulic, placów, dróg i obiektów. 
Dlatego miasto zainwestuje m.in. w opracowanie projektu technicznego 
oświetlenia ciągu ulicznego Lachmana-Banacha, na odcinku od ulicy 
Chopina do Otolińskiej, przy założeniu demontażu istniejącego oświetlenia 
na ul. Lachmana.
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Gospodarka wodna
W 2010 roku zaplanowaliśmy dalszą rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zlecona zostanie m.in. budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją, w celu włączenia osiedla Góry do 
kanalizacji miejskiej i tym samym likwidacji przestarzałej oczyszczalni ścieków, pracującej obecnie dla potrzeb 
osiedla. 
Wodociągi Płockie Sp. z o.o. będą kontynuowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki 
i Parcele - planowany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2010. W planach spółki jest również m.in. 
przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie, budowa przepompowni ścieków przy ul. Mazura 
czy budowa wodociągu dla osiedli Góry i Ciechomice.


Utrzymanie czystości i zieleni
Atrakcyjność wizualna miasta będzie utrzymywana i rozwijana poprzez m.in.:
4 utrzymanie czystości i porządku w mieście i w pasach dróg,
4 konserwację zieleni (parki, zieleńce i inne), również w pasach dróg – m.in. zostaną nasadzone kwiaty  
      jednoroczne (ponad 60 tys. sztuk) na Placu Narutowicza, Bulwarze nad Wisłą, w Parku Północnym itp.; po  
               raz pierwszy zostaną wykonane nasadzenia kwiatów jednorocznych, tworzące wzór herbu Miasta Płocka przy 
      ul. Rybaki,
4 pielęgnację drzew,
4 utrzymanie, konserwację i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej,
4 realizację projektu zagospodarowania terenu działki przy ul. Piekarskiej, z przeznaczeniem na zieleniec 
      o charakterze wypoczynkowym, z uwzględnieniem miejsca startowego dla paralotniarzy.


Kontynuowana będzie wymiana nawierzchni alejek wraz z regulacją odpływu na terenie parku za Tumem oraz 
przy sądach.
Będziemy także ponownie zachęcać mieszkańców Płocka do dbania o środowisko, poprzez aktywne działania 
związane m.in. z selektywnym gromadzeniem odpadów, udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz uczestnictwo 
w obchodach Dnia Ziemi.
Swój udział w poprawie czystości w mieście ma również Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
w Kobiernikach. Przewidywana jest modernizacja zakładu o instalację do termicznego przekształcania 
odpadów. 
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              BEZPIECZEŃSTWO


Środki przeznaczone na bezpieczeństwo w 2010 roku to 15,64 mln zł. Rozumiany w szerokim zakresie 
porządek publiczny i bezpieczeństwo płocczan miasto zapewnia poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi 
i gminnymi służbami, inspekcjami i strażami, m.in. z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Strażą Miejską, Prokuraturą, Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Strażą Rybacką i innymi podmiotami, odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo mieszkańców, np. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.


Zadania związane z bezpieczeństwem wykonuje Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Płocka, który m.in. opracowuje plany na wypadek sytuacji kryzysowych (obecnie 
obowiązują 23 plany). W ramach oddziału funkcjonuje Centrum Monitoringu Wizyjnego, na którego działanie 
przeznaczono w tym roku ponad 1,7 mln zł. Obsługa monitoringu realizowana jest w systemie zmianowym 
przez 24 godziny na dobę. Centrum przegląda i udostępnia materiały archiwalne oraz zdjęcia z monitoringu 
na potrzeby prokuratury, policji i Straży Miejskiej, a także służb komunalnych, energetycznych, drogowych i 
innych. W odpowiedzi na zgłaszane zdarzenia, w 2008 roku reagowano 660 razy, a w 2009 roku aż 2.223 razy. 
Tegoroczne zadania skoncentrowane będą przede wszystkim na intensyfikacji działań służb odpowiedzialnych 
za utrzymanie ogólnie pojętego bezpieczeństwa, a w szczególności:
4 montaż dodatkowych stanowisk dla fotoradarów,
4 rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta - osiedla Podolszyce Północ i Południe, Imielnica,
4 utworzenie w budynku Komisariatu Policji, na Podolszycach Północ, centrum monitoringu wizyjnego,  
      obsługującego wschodnią część miasta,
4 utrzymanie systemu alarmowego miasta,
4 bieżące reagowanie w usuwaniu skutków zdarzeń, mających negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa  
  mieszkańców, np. zagrożenia powodziowe, roztopy, gwałtowne opady atmosferyczne, zagrożenia 
     sanitarne itp.,
4 prowadzenie działalności humanitarnej.
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Straż Miejska
Nad bezpieczeństwem publicznym czuwać będą również strażnicy miejscy. Na ich działalność patrolową, 
prewencyjną i kontrolną zarezerwowano w budżecie ponad 4 mln zł. Straż współuczestniczy m.in. w:
4 patrolowaniu miejsc zagrożonych,
4 podejmowaniu i realizowaniu zgłoszonych interwencji,
4 ochronie obiektów komunalnych,
4 kontroli ruchu drogowego,
4 prowadzeniu działań prewencyjnych,
4 zabezpieczeniu imprez masowych i zgromadzeń publicznych,
4 zatrzymywaniu i dowożeniu osób nietrzeźwych, nieletnich 
      i bezdomnych do odpowiednich placówek.


Istotnym elementem działalności Straży Miejskiej jest również praca Referatu Szkolno-Edukacyjnego, 
który realizuje programy profilaktyczno-edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży poprzez: zajęcia 
w przedszkolach, szkołach i świetlicach osiedlowych (np. Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską i Lwem 
Honorkiem), przeprowadzanie patroli szkolnych, nagrywanie audycji radiowych o charakterze prewencyjnym 
czy organizację i współorganizację imprez kulturalnych i sportowych oraz konferencji, spotkań i sympozjów 
dla kadr pedagogicznych płockich szkół.


Komenda Miejska Policji w Płocku
W tym roku zadbamy o zwiększenie patroli policji w ramach ponadnormatywnego czasu pracy policjantów 
- wzrost o 31%, co wyrażać się będzie przepracowaniem około 21.000 dodatkowych godzin. Wesprzemy 
również Komendę Miejskiej Policji w jej bieżącym funkcjonowaniu, poprzez dofinansowanie zakupów, 
szkoleń, konkursów, nagród. Przekażemy także środki na zakup i sfinansowanie specjalistycznego szkolenia 
psa policyjnego, co pozwoli na wzmocnienie drużyny przewodników z psami patrolowymi.
Wspólnie z Policją rozpoczniemy budowę nowoczesnej Komendy Miejskiej - w 2010 roku wykonany zostanie 
projekt budynku.


Straż Pożarna
W ramach zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej prowadzone są akcje 


ratownicze oraz działania specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego, 
ekologicznego, medycznego i wysokościowego. Wykonują je Jednostki Ratowniczo-
Gaśnicze nr 1, 2 i 3, których terenem działania jest obszar miasta Płocka 
i powiatu płockiego. Ich działalność wesprzemy poprzez współfinansowanie zakupu 
dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
samochodowego hydraulicznego podnośnika.


W 2010 roku zakończy się rozbudowa budynku przy ul. Sierpeckiej 27 na potrzeby 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku.
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              GOSPODARKA MIESZKANIOWA


Tegoroczny budżet przewiduje wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 7,1 mln zł.
 
Zakłada on m.in. kontynuację rewitalizacji budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa-Jar. W trakcie I etapu 
tego zadania, planowana jest rozbiórka budynku nr 41 i wybudowanie nowego budynku wielorodzinnego, 
w którym znajdzie się 15 lokali mieszkalnych. Na parterze przewidziano mieszkania dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
W ramach inwestycji zostanie dokonana całkowita przebudowa osiedla. W miejscu istniejących 13 budynków 
mieszkalnych powstaną nowe, rozbudowane o dodatkową kondygnację. Przebudowa osiedla pozwoli na 
bardziej racjonalne wykorzystanie jego powierzchni na cele mieszkaniowe, a także wyeliminowanie zagrożeń 
dla mieszkańców poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest. Łącznie do użytku zostanie oddanych 
177 mieszkań o łącznej powierzchnia lokali 8280 m². W tym roku zabezpieczono na ten cel 0,77 mln zł.


Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w tym roku kontynuuje prace budowlane zespołu 
budynków „Złoty Róg” przy zbiegu ulic: Kwiatka, Bielska i Sienkiewicza w Płocku. Spółka wybuduje 
w systemie deweloperskim - na własność, lokale mieszkalne i usługowe wraz z miejscami postojowymi 
w garażu podziemnym. Dodatkowo zostanie wykonany generalny remont istniejących kamienic, infrastruktura 
techniczna czy mała architektura - plac zabaw, zieleń. Zakończono już prace wykopaliskowe i archeologiczne, 
rozpoczęły się natomiast roboty budowlane, tj. wykonywanie pali. Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to 2012 rok. 
Potrzeby mieszkaniowe płocczan częściowo zaspokoi planowana przez MTBS realizacja budynku 
wielorodzinnego wraz z dojazdami i miejscami parkingowymi przy ul. Sikorskiego (Podolszyce Północ). 
W tym roku został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie budynku. Docelowo Spółka zamierza wybudować 
ok. 40-47 lokali w systemie czynszowym, miejsca parkingowe w piwnicy budynku i miejsca postojowe na 
zewnątrz. Zostanie również wykonana infrastruktura techniczna, zieleń, 
plac zabaw. Według planu, prace zakończą się w 2011 roku. 


Agencja Rewitalizacji Starówki planuje natomiast realizację budynku 
mieszkalno-usługowego w pierzei ul. Synagogalnej. Trwają prace 
projektowe, w wyniku których powstanie kompletna dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


Synagogalna Office Center
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   PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA


Jednym z ważniejszych zadań, przynoszącym wymierne korzyści m.in. w postaci zwiększonej liczby turystów, 
jest uatrakcyjnienie miasta pod kątem użytkowym i estetyki przestrzennej.
0,8 mln złotych przeznaczono w tym roku na rewitalizację starej części miasta i dotacje dla właścicieli, których 
kamienice wpisane są do rejestru zabytków. Dotychczas z tego zadania dofinansowano 48 zabytkowych 
budynków.
Również Agencja Rewitalizacji Starówki (ARS) zaangażowała się w zadanie rewitalizacyjne. Spółka chce 
odbudować kamienicę przy Starym Rynku 5, która zachowała się jedynie na starych fotografiach. Według 
planów, budynek wraz z pierzeją wzdłuż ul. Bielskiej będzie miał łączną powierzchnię 1,2 tys. metrów 
kwadratowych. 
ARS posiada także koncepcję architektoniczną zagospodarowania Placu 13-tu Straconych. Prace budowlane 
obiektu usługowo-handlowego z parkingiem podziemnym rozpoczną się w tym roku. 


Atrakcyjność naszego miasta znacznie podnosi płocki ogród zoologiczny, który odwiedziło w ubiegłym roku 
ponad 200 tysięcy osób. W 2010 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowej 
akwariów oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania nowo pozyskanych 
terenów. Po modernizacji pawilonu powstaną oryginalne ekspozycje, większe 
i stabilniejsze od obecnych, które będą pokazywały najważniejsze zbiorniki 
wodne kuli ziemskiej. Dużą atrakcję stanowić będzie zbiornik dla rekinów 
oraz rafa koralowa z egzotycznymi gatunkami roślin i zwierząt. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 2011 rok.
Ponadto, w płockim ogrodzie zoologicznym planuje się realizację:
4 ekspozycji motyli egzotycznych wraz z ekspozycją dżungli,
4 miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw,
4 ekspozycji formikarium,
4 auli wraz z dydaktyką,
4 odbudowy i częściowej zmiany ekspozycji terrarium,
4 dydaktycznej wystawy o ochronie zwierząt, zgodnie z konwencją 
Waszyngtońską (CITES),
4 ekspozycji świni rzecznej,
4 remontu sali dydaktycznej.
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Wybrane inwestycje podnoszące atrakcyjność Płocka


Najważniejszą inwestycją realizowaną obecnie jest Hala sportowo-widowiskowa, na którą w tym roku 
przeznaczymy 60,92 mln zł (łączny koszt to 100,12 mln zł), przewidywane jest również dofinansowanie 
z Ministerstwa Sportu. Hala została zaprojektowana na planie koła o średnicy 92 m. Wysokość nad środkiem 
areny wynosi prawie 16 m. Trybuny okalające arenę zaprojektowano w kształcie litery „U”. Oprócz widowni na 
5,5 tys. osób, zaplanowano również budowę sali konferencyjno-bankietowej dla 300 osób. W obiekcie znajdą 
się przynajmniej dwa małe bufety oraz jeden duży lokal gastronomiczny dla minimum 100 osób. Na zewnątrz 
przewidziano parking na 535 samochodów osobowych i 20 autokarów. Wokół hali powstaną aleje spacerowe, 
tereny zielone oraz mała architektura.


Nazwa i zakres inwestycji 
Koszty 


inwestycji 
w 2010 roku


turystyczno-rekreacyjne


-


W ramach II etapu, 


Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe
W 2010 
skweru przy ul. Piekarskiej oraz parku - lasku brzozowego na Osiedlu Podolszyce 


- lasku 
                     


ul. Piekarskiej.


W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Placu 


Narutowicza
W 2010 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowa.
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   JAK WYKORZYSTUJEMY FUNDUSZE           
                                                                              EUROPEJSKIE 


Znaczące inwestycje, współfinansowane z funduszy europejskich, związane są przede wszystkim z projektami 
drogowymi. 
W 2009 roku na listach rankingowych projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znalazły się projekty:


Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku,•	
Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką),•	
Płocka Platforma Teleinformatyczna - e-Urząd.•	


Ponadto, na liście projektów w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO 
WM 2007-2013, znalazły się następujące projekty:


Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą,•	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa •	
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 


        o Mazowszu - projekt partnerski z gminami i powiatami województwa,
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej •	
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt partnerski z gminami i powiatami 
województwa,
Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne.•	


W trakcie oceny merytorycznej są, złożone w 2009 roku do mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie, wnioski o dofinansowanie zadań:


Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka przez utworzenie nowej strefy •	
parkingowej,
Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury szkolnictwa •	
zawodowego.


W tym roku planujemy pozyskać z Unii Europejskiej środki na oświetlenie wylotowego odcinka 
ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej.


Również spółki miejskie pozyskują środki z funduszy strukturalnych:
Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. - „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I,•	
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach Sp. z o.o. - Rekultywacja składowisk •	


        w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowaniem biogazu na cele                
        produkcji energii elektrycznej z odzyskaniem ciepła w ZUOK Kobierniki,


ZUOK w Kobiernikach Sp. z o.o. - Budowa składowiska odpadów o powierzchni 3,4 ha.•	
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      WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA PŁOCKA               
      NA LATA 2010-2014
      oraz pozostałe inwestycje na płockich osiedlach


Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest rozpisanym na okres kilku lat planem całości zamierzeń inwestycyjnych, 
opracowanym w formie zbiorczych zestawień planowanych przedsięwzięć wraz z terminami ich realizacji 
oraz wysokością potrzebnych nakładów finansowych. WPI zawiera wybór strategicznych inwestycji ujętych 
w dłuższym horyzoncie czasu w taki sposób, aby suma korzyści (finansowych, społecznych, ekologicznych 
i innych) osiągniętych dzięki ich realizacji była jak największa. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010
-2014 dla Płocka został podjęty Uchwałą Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku i jest 
dostępny na stronie www.plock.eu/wpi.


OBSZAR 1 - CIECHOMICE, GÓRY, RADZIWIE, PRADOLINA WISŁY


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


     
Radziwie 


    


ul. Gromadzkiej 
i kolejowymi) oraz ul. Piaskowej 


ul. 


po 2014


- II etap
2009-2011


2010-2011


Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno-sportowym na 
osiedlu Ciechomice
Kontynuacja realizacji zadania.


2010-2011


Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie
2009-2010
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OBSZAR 2 - BOROWICZKI, IMIELNICA


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


-
w ul. Krakówka


2010


i Dobrzykowska.
2010-2011


przy ul. Przyszkolnej do oczyszczalni „Góry”.


2010


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


    
osiedla Borowiczki (od ul. Harcerskiej w prawo – etap II ulice: 


  Podlaska, 
Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)


deszczowej.


2010-2011


–   


dokumentacji projektowej ul. Parcele wraz 


2010-2015
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Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej,         
    


Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do 


Grabowej i Botanicznej oraz realizacja ulicy Jesionowej.


2010-2015


i Urbanowo
zenie opracowania dokumentacji projektowej ulic.


2010-2015


dokumentacji projektowej budowy ulicy.
2013-2014


2010


dokumentacji projektowej budowy ulicy Wiejskiej.
2010-2014


                 


oraz kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej.


2009-2012


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli            
Borowiczki i Parcele 2010
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Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Grabówka 
na odcinku od strzelnicy do ul. Korczaka.


2010-2014


Wykonanie dwóch studni w Borowiczkach wraz                        


Borowiczki. Na skutek spadku ich 
ujmowanej wody


2010


ul. Wyszogrodzkiej


Parcele.


2010


W 2010 roku zrealizowany zostanie odcinek w ul. Wilczej od strony 
2010-2011


Realizacja zadania.
2010
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OBSZAR 3 - PODOLSZYCE POŁUDNIE, PODOLSZYCE PÓŁNOC, ZIELONY JAR


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


–
2010


     


dokumentacji projektowej budowy ulic.


2011-2013


Realizacja zadania.
2010


  


Szarych Szeregów i Walecznych). 


2010


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.
2010


wraz               
z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura oraz budowa     


2010-2011


2011


ul. Hubalczyków (metoda bezwykopowa).
2010


35







OBSZAR 4 - WYSZOGRODZKA, MIĘDZYTORZE


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Budowa ul. Granicznej – I etap (od ul. Wyszogrodzkiej –
2012-2013


Budowa ul. Granicznej –   
      


-kosztorysowej   2010-2011


    
tramwajowej


realizacji zadania.


2010-2011


dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2011-2012


                 
ul. Granicznej 2009-2013


2010-2012


         
Boryszewo Nowe


Mazowieckiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ronda 
na


2010
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Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


2010


2011-2013


Opracowanie dokumentacji projektowej ww. ulic.


2011-2013


2009-2010


2011-2014


u.
2010


–    


na ul. Lachmana 2010-2011


Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” 
wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim 
przy ulicy Wyszogrodzkiej 1


go.


2010
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Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” 
r 1 2011


.
2009-2014


Realizacja zadania. 2010


ulicy Górnej


og


2010


OBSZAR 5 - STARE MIASTO, KOLEGIALNA


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Realizacja zadania. 2010


2010


2010
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Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Kontynuacja prac.


2010


Opracowanie dokumentacji projektowej.
2011-2012


2009-2010


Opracowanie dokumentacji projektowej.
2011


2011


Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej
2010-2011


Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza -
projekt techniczny


parkingu wielopoziomowego.


2010


   
zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza


zadania.


2010-2011


do ul. Gradowskiego.
2010


2010


Zadanie stanowi ostatni etap inwestycji - od ul. Bielskiej do 
ul. Ostatniej.


2010
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OBSZAR 6 - DWORCOWA, KOCHANOWSKIEGO


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Przebudowa ulicy Mickiewicza
2009-2010


Przebudowa ulicy Traugutta
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.


2010-2011


Wymiana 
2010


Opracowanie dokumentacji projektowej. 2010-2014


Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szk nr 2 2012-2014


     
budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 


2012-2013


-Wychowawczego nr 2


SOS- 2011-2012
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OBSZAR 7 - ŁUKASIEWICZA, TYSIĄCLECIA, TRZEPOWO


OBSZAR 8 - DOBRZYŃSKA, SKARPA, WINIARY


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Przebudowa ulic 7-             
2010


          
2010


Opracowanie dokumentacji projektowej boiska treningowego.
po 2014


Remont chodnika na ulicy Wolskiego
Realizacja zadania.


2010


Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


     


parkingów.


2010-2012


odcinka chodnika przy ulicy Medycznej
Realizacja zadania. 2010


Remont chodnika przy 2010


do granic miasta
Opracowanie dokumentacji projektowej.


2010-2012


41







Nazwa inwestycji oraz zakres w 2010 roku
Planowany 


termin 
realizacji


Przebudowa ulicy Bartniczej
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania.


2010


Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania. 2010


Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar 
- I etap
Rozbiórka budynku nr 41 i wybudowanie nowego budynku 2009-2015


etap I 2010


przy ul. Jasnej 2010-2012


zebudowy      2010


2010
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       SŁOWNICZEK BUDŻETOWY


Podstawą pojęć słowniczka jest Ustawa o finansach publicznych oraz Ustawa o samorządzie gminnym 
i Ustawa o samorządzie powiatowym.


Budżet – roczny plan finansowy (w formie uchwały budżetowej) zatwierdzany przez Radę Miasta. Uchwalony 
budżet miasta stanowi dla organu wykonawczego, tj. Prezydenta Miasta, upoważnienie do dokonywania 
wydatków oraz zaciągania i spłacania zobowiązań.
Deficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki w budżecie są wyższe niż dochody.
Dochody budżetowe ogólne – to suma prognozowanych dochodów własnych, subwencji oraz dotacji z 
budżetu państwa ujętych w planie budżetu.
Dochody własne – wszystkie dochody pozyskiwane przez gminę, których źródłem nie jest budżet    
państwa.
Dotacja – nie podlegająca zwrotowi pomoc finansowa z budżetu, przeznaczona na realizację określonego 
zadania. 
Fundusz celowy – jest to fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą z dochodów      
publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację ściśle określonych zadań. 
Gmina – podstawowa najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego. Gmina samodzielnie prowadzi 
gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
Nadwyżka budżetowa – występuje, gdy dochody w budżecie są wyższe niż wydatki.
Obligacje – papiery wartościowe dające posiadaczowi prawo do otrzymywania stałego dochodu         
wypłacanego przez instytucję, która ten papier wyemitowała. 
Powiat – jednostka podziału terytorialnego w Polsce wchodząca w skład województwa.
Subwencje – środki przekazywane wszystkim jednostkom samorządowym z budżetu państwa na podstawie 
przepisów ustaw i aktów wykonawczych. Nie są przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań, lecz 
stanowią ogólne dofinansowanie budżetów samorządowych.
Wydatki – środki publiczne przeznaczone na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego    
określonych w ustawach.
Wydatki majątkowe – obejmują m.in. wydatki inwestycyjne oraz dotacje celowe na finansowanie 
i   dofinansowanie kosztów inwestycyjnych.
Rozchody – środki publiczne przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów 
wartościowych oraz inne operacje finansowe.
Zadania bieżące – utrzymywanie wszystkich podstawowych dziedzin życia miasta na satysfakcjonującym 
poziomie. Należą do nich np.: pomoc społeczna, oświata, kultura, bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie 
i remonty dróg.
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Godziny pracy
Urzędu Miasta Płocka


             poniedziałek 7.30-15.30
             wtorek                  7.30-15.30
             środa                  7.30-15.30
             czwartek                  8.30-17.30
             piątek                  8.30-15.30


Godziny pracy
Oddziału Komunikacji


   poniedziałek-piątek    8.00-17.00


Biuro Obsługi Klienta
Stanowisko nr 1 INFORMACJA 024 367 15 15
Stanowisko nr 2 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 024 367 15 57
Stanowisko nr 3 EWIDENCJA LUDNOŚCI 024 367 15 93
Stanowisko nr 4 GEODEZJA I OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI 024 367 15 99
Stanowisko nr 5 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 024 367 15 95
Stanowisko nr 6 MIESZKALNICTWO 024 367 15 96
Stanowisko nr 7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 024 367 15 97
Stanowisko nr 8 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, BIURO PODAWCZE                                               tel./faks 024 367 15 98


Pełna wersja Budżetu Miasta Płocka na 2010 rok, przyjętego Uchwałą nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka 
z dnia 29 grudnia 2009 roku, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta Płocka.


www.plock.eu


NOWY NUMER INTERWENCYJNY
024 367-15-70
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KONKURS


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie. Aby wygrać jedną z atrakcyjnych nagród, wystarczy odpowiedzieć 
na trzy poniższe pytania. 


Pytania konkursowe


1. Ile wynosi Budżet Płocka na 2010 rok?
2.2. Nazwiskiem którego słynnego kompozytora nazwany jest rok 2010?
3. Ile razy reagowano na zgłoszenia Centrum Monitoringu Wizyjnego w 2009 roku?


Wylosowani uczestnicy konkursu, którzy poprawnie odpowiedzą na pytania, otrzymają następujące nagrody:


• 2 x zestaw albumów Mirosława Łakomskiego „Tumbonierka” i  „Rejs po płockim PEERELU”,
• 2 x album Mirosława Łakomskiego „Album Tumski”,
• 2 x książka „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”,
• 2 x zestaw książek  „Przewodnik po Płocku” oraz  „Skarby Towarzystwa Naukowego Płockiego”,
•• 2 x zestaw: książka „Płock - miasto na Tumskim Wzgórzu” oraz płyta CD „Multimedialna Historia Płocka”.


Odpowiedzi z dopiskiem KONKURS prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2010 roku na adres:


Urząd Miasta Płocka
Oddział Komunikacji Społecznej
ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock


Prosimy o dokładne podanie adresu i numeru telefonu.


W W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miasta i ich rodziny.


Oddział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1, pok. E-46


09-400 Płock
tel.: 024 367-17-31, tel./faks: 024 367-17-32, e-mail: komunikacjaspoleczna@plock.eu










