Wykaz zada0 bie12cych realizowanych w roku 2011
w wydzia3ach/biurach
L.p. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpo4rednie

Wydatki
po4rednie

Kwota
ogó3em

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW
1

Ochrona interesów konsumentów

01/BRK/P

2,84

4 500,00

188 128,96

192 628,96

02/BRK/P

0,16

0,00

10 598,81

10 598,81

3,00

4 500,00

198 727,77

203 227,77

1,00

150 000,00

66 242,59

216 242,59

1,00

150 000,00

66 242,59

216 242,59

Zadanie obejmuje ochron5 interesów konsumentów - mieszka0ców P3ocka. Realizowane jest ono poprzez ochron5
indywidualnych interesów konsumentów oraz ochron5 interesów konsumentów jako zbiorowo4ci. Indywidualne
sprawy maj2 posta6 porad i informacji prawnych - oko3o 2.500 porad i 170 wniosków. Zadanie obejmuje ponadto
wytaczanie powództw na rzecz konsumentów i reprezentowanie konsumenta przed s2dem - oko3o 30 powództw
oraz wst5powanie do tocz2cych si5 post5powa0 s2dowych - oko3o 5 wst2pie0. Ochrona zbiorowych interesów
konsumentów realizowana jest poprzez obserwacj5 i analiz5 lokalnego rynku co skutkowa6 mo1e sk3adaniem
wniosków do Prezesa Urz5du Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszcz5cie post5powania antymonopolowego
- oko3o 3 sprawy oraz sk3adanie wniosków w sprawie stanowienia lub zmiany przepisów prawa miejscowego w
zakresie ochrony praw i interesów konsumentów - oko3o 1 sprawa. Ponadto zadanie to obejmuje wspó3prac5 i
wymian5 do4wiadcze0 z innymi organami i instytucjami zajmuj2cymi si5 sprawami konsumentów.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 op3at za wypisy z Krajowego Rejestru S2dowego oraz kosztów procesów w
sprawach s2dowych.
2

Prowadzenie edukacji konsumenckiej
Zakres rzeczowy zadania dotyczy prowadzenia edukacji konsumenckiej. Zadanie obejmuje docieranie z
informacjami o prawach konsumenta do okre4lonych grup spo3ecze0stwa umo1liwiaj2ce jednorazowe przeszkolenie
wi5kszej liczby osób. Na rok 2011 przewiduje si5 przeprowadzenie zaj56 z edukacji konsumenckiej w4ród uczniów
40 klas maturalnych p3ockich Liceów Ogólnokszta3c2cych, uczestników kursów zawodowych o kierunkach
handlowych organizowanych dla bezrobotnych przez Miejski Urz2d Pracy w P3ocku - 1 grupa szkoleniowa oraz
w4ród personelu placówek handlowych - 3 podmioty gospodarcze. Ponadto planowane jest przeprowadzenie 60
wyst2pie0 we wspó3pracy ze 4rodkami masowego przekazu.

Razem:

BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
1

Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych

01/BRG/P

Zadanie obejmuje podejmowanie dzia3a0 w zakresie: opracowywania miejskich programów zmierzaj2cych do
zwalczania i przeciwdzia3ania zjawisku bezrobocia oraz organizacj5 programu prac spo3ecznie - u1ytecznych.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 wyp3aty 4wiadcze0 z tytu3u wykonywanych prac spo3ecznie u1ytecznych przez osoby
bezrobotne korzystaj2ce ze 4wiadcze0 z pomocy spo3ecznej.
Razem:
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BIURO RZECZNIKA OSÓB NIEPE0NOSPRAWNYCH
1

Pomoc osobom niepe3nosprawnym w rehabilitacji spo3ecznej

01/BRN/P

0,23

205 500,00

15 235,80

220 735,80

0,23

205 500,00

15 235,80

220 735,80

01/PS/P

4,00

150 000,00

264 970,36

414 970,36

02/PS/P

6,00

0,00

397 455,54

397 455,54

10,00

150 000,00

662 425,90

812 425,90

Zadanie obejmuje pomoc osobom niepe3nosprawnym w rehabilitacji spo3ecznej.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 udzielania dotacji na dzia3alno46 6 Warsztatów Terapii Zaj5ciowej tj.: Warsztatu
Terapii Zaj5ciowej przy TPD, Warsztatu Terapii Zaj5ciowej przy parafii 4w. Jakuba Ap., Warsztatu Terapii
Zaj5ciowej przy Stowarzyszeniu "Jestem", Warsztatu Terapii Zaj5ciowej przy Caritas Diecezji P3ockiej, Warsztatu
Terapii Zaj5ciowej przy Zak3adzie Karnym.
Razem:

PE0NOMOCNIK DS. INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
1

Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczo46 w zakresie realizowanych zada0 inwestycyjnych
Zadanie obejmuje koordynacj5, nadzór oraz sprawozdawczo46 w zakresie realizowanych zada0 inwestycyjnych tj.
prowadzenie nadzoru nad realizacj2 zada0, monitorowanie realizacji inwestycji, ocena stanu zaawansowania prac,
weryfikowanie rozlicze0 rzeczowo - finansowych oraz sporz2dzanie sprawozda0 i informacji z zakresu
prowadzonych inwestycji. W ramach realizacji zadania realizowane s2 czynno4ci zwi2zane ze wspó3finansowaniem
zada0 inwestycyjnych ze 4rodków pochodz2cych ze 7róde3 zewn5trznych.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji i r5kojmi.

2

Przygotowanie inwestycji - budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej wraz z infrastruktur2, obwodnica
pó3nocna i pó3nocno - zachodnia miasta P3ocka, ulica Wyszogrodzka
Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie inwestycji do realizacji tj. uzyskanie za3o1e0 i warunków
technicznych do projektowania, okre4lenie przedmiotu zamówienia na opracowania: projektowe, geodezyjne,
wyceny nieruchomo4ci oraz realizacj5 inwestycji, a tak1e uzyskanie niezb5dnych materia3ów geodezyjnych. W
ramach zadania planuje si5 uzyskanie wszelkich decyzji i pozwole0 niezb5dnych do realizacji prowadzonych
inwestycji. Zadanie dotyczy równie1 prowadzenia spraw dotycz2cych nabywania lub zamiany nieruchomo4ci na
rzecz Gminy P3ock lub Skarbu Pa0stwa oraz przygotowania dokumentów zwi2zanych z zako0czeniem inwestycji i
przekazaniem jej odpowiednim podmiotom do eksploatacji. W ramach zadania prowadzone s2 kompleksowe
dzia3ania s3u12ce pozyskiwaniu zewn5trznych 7róde3 finansowania inwestycji, w tym pochodz2cych z funduszy
europejskich, aplikowanie o dofinansowanie oraz podejmowanie czynno4ci s3u12cych wdra1aniu projektów
dofinansowanych ze 7róde3 zewn5trznych.

Razem:
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WYDZIA0 EDUKACJI I KULTURY - Oddzia1 Edukacji
1

2

Nadzór merytoryczny nad placówkami o4wiatowo - wychowawczymi i opieku0czymi prowadzonymi przez Miasto
P3ock
Kompleksowy nadzór merytoryczny nad placówkami o4wiatowymi prowadzonymi przez Miasto w ramach zada0
powiatu obejmuje: 10 szkó3 ponadgimnazjalnych, 3 placówki wychowania specjalnego, 2 poradnie pedagogiczno psychologiczne, 4 internaty, Centrum Kszta3cenia Ustawicznego, M3odzie1owy Dom Kultury, Harcerski Zespó3
Pie4ni i Ta0ca "Dzieci P3ocka" oraz Ogólnokszta3c2c2 Szko35 Muzyczn2. W ramach zadania realizowane s2
zadania wynikaj2ce z Ustawy o systemie o4wiaty w zakresie kompetencji organu prowadz2cego placówki.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 kosztów ponoszonych w ramach porozumienia dotycz2cego przeprowadzenia w
formie kursu zaj56 z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych
przez Miasto P3ock.
Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szko3om i placówkom ponadgimnazjalnym

01/WEKI/P

2,20

2 000,00

145 733,70

147 733,70

02/WEKI/P

0,50

18 531 450,00

33 121,30

18 564 571,30

2,70

18 533 450,00

178 855,00

18 712 305,00

01/WSAII/P

4,80

293 000,00

317 964,43

610 964,43

02/WSAII/P

20,70

1 250 000,00

1 371 221,61

2 621 221,61

Zadanie polega na przekazywaniu zgodnie z Ustaw2 o systemie o4wiaty dotacji publicznym i niepublicznym
szko3om ponadgimnazjalnym. Szko3y niepubliczne dotowane s2 4rodkami w wysoko4ci 100% otrzymanej przez
miasto P3ock na dany rok bud1etowy subwencji o4wiatowej w przeliczeniu na 1 ucznia. Szko3y publiczne dotowane
s2 4rodkami w wysoko4ci 100% ustalonych w bud1ecie wydatków bie12cych (ponoszonych w przeliczeniu na
jednego ucznia) w publicznych szko3ach tego samego typu obs3ugiwanych przez Zarz2d Jednostek O4wiatowych.
W ramach wydatków bezpo4rednich przekazane zostan2 dotacje dla publicznych i niepublicznych szkó3 i placówek
ponadgimnazjalnych na pokrycie ich wydatków bie12cych.
Razem:

WYDZIA0 EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddzia1 Komunikacji
1

Obs3uga spraw zwi2zanych z wydawaniem uprawnie0 do kierowania pojazdami
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydawanie uprawnie0 do kierowania pojazdami, wydawanie decyzji kieruj2cych
na egzamin sprawdzaj2cy kwalifikacje po zatrzymaniu prawa jazdy, po cofaniu uprawnie0, wykonywanie orzecze0 i
wyroków s2dów, prowadzenie post5powa0 egzekucyjnych w sprawach uprawnie0. W 2011 roku zgodnie z ustaw2
zasadnicz2 Prawo o ruchu drogowym planuje si5 wyda6 oko3o 6.000 praw jazdy.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 zakupu druków praw jazdy.

2

Obs3uga spraw zwi2zanych z rejestracj2 pojazdów
Zakres rzeczowy zadania obejmuje za3atwianie spraw zwi2zanych z rejestracj2 pojazdów, wydawanie decyzji
administracyjnych w sprawie rejestracji pojazdów, wycofanie czasowo i na sta3e pojazdów z ruchu, wydawanie
zgody na nadanie i umieszczenie numerów na podwoziach i nadwoziach pojazdów, wydawanie pozwole0 i tablic
tymczasowych, skierowa0 na dodatkowe badania techniczne i upowa1nie0 do wydania duplikatu tablic. W 2011
roku planuje si5 wyda6 oko3o 51.000 dowodów rejestracyjnych, pozwole0 czasowych, znaków legalizacyjnych i
nalepek kontrolnych oraz oko3o 20.000 tablic rejestracyjnych.
Wydatki bezpo4rednie obejmuj2 koszt zakupu tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, pozwole0
czasowych, znaków legalizacyjnych oraz nalepek kontrolnych.
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WYDZIA0 EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddzia1 Komunikacji
3

Nadzór nad funkcjonowaniem i prowadzeniem dokumentacji szkoleniowej w o4rodkach szkolenia kierowców

03/WSAII/P

0,80

15 000,00

52 994,07

67 994,07

04/WSAII/P

0,80

0,00

52 994,07

52 994,07

27,10

1 558 000,00

1 795 174,18

3 353 174,18

1,10

48 000,00

72 866,85

120 866,85

Razem:

1,10

48 000,00

72 866,85

120 866,85

01/MODGiK/P

5,25

45 000,00

347 773,60

392 773,60

Razem:

5,25

45 000,00

347 773,60

392 773,60

G3ównym celem zadania jest osi2gni5cie wy1szego poziomu szkolenia przysz3ych kierowców. Zakres rzeczowy
zadania obejmuje sprawowanie nadzoru nad o4rodkami szkolenia kierowców przede wszystkim poprzez
systematyczn2 kontrol5 i wspó3prac5 w zakresie obowi2zujacych zmian przepisów prawnych, dokonywanie wpisów
instruktorów do ewidencji i wydawanie skierowa0 na egzaminy oraz wydawanie i cofanie zezwole0 na prowadzenie
dzia3alno4ci szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów ze znajomo4ci przepisów w zakresie transportu drogowego
taksówk2 osobow2.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 wynagrodze0 dla Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy ze
znajomo4ci przepisów w zakresie transportu drogowego taksówk2 osobow2.
4

Wydawanie upowa1nie0 do przeprowadzenia bada0 technicznych pojazdów
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzanie kontroli i sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi
w zakresie spe3niania wymaga0 organizacyjno - technicznych; dokonywanie wpisów do rejestru przedsi5biorców
prowadz2cych stacje kontroli pojazdów, tworzenie i aktualizacj5 bazy danych; kontrol5 i sprawowanie nadzoru nad
diagnostami w zakresie posiadanych kwalifikacji, poprawno4ci przeprowadzanych bada0 technicznych pojazdów
oraz dopuszczania pojazdów do ruchu.

Razem:

WYDZIA0 EWIDENCJI I SPRAW OBYWATELSKICH - Oddzia1 Spraw Obywatelskich
1

Prowadzenie spraw wojskowych

01/WSAI/P

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, ocen5 przydatno4ci osób pod wzgl5dem zdrowotnym do
odbycia s3u1by wojskowej. Przed Powiatow2 Komisj2 Lekarsk2 stawia si5 oko3o 1.000 osób podlegaj2cych
kwalifikacji wojskowej.
Wydatki bezpo4rednie pokrywane w ca3o4ci z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu planuje si5 przeznaczy6
na obs3ug5 komisji poborowych.

WYDZIA0 GEODEZJI I KATASTRU - Miejski O2rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
1

Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Zadanie obejmuje gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który stanowi
zbiór map zasadniczych i ewidencyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych baz danych, katalogów danych
geodezyjnych i innych opracowa0 powsta3ych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych; kontrol5
opracowa0 przyjmowanych do zasobu oraz udost5pnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom
prawnym i fizycznym. Rocznie wp3ywa ok 2.500 zg3osze0 i zlece0 na roboty geodezyjne. Wydatki bezpo4rednie
finansowane dotacj2 celow2 na zadania zlecone powiatu dotycz2 zak3adania mapy zasadniczej w wersji
numerycznej.
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WYDZIA0 GEODEZJI I KATASTRU - Referat Geodezji i Katastru
1

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

01/RG/P

4,46

33 343,00

295 441,95

328 784,95

4,46

33 343,00

295 441,95

328 784,95

5,50

460 000,00

364 334,25

824 334,25

5,50

460 000,00

364 334,25

824 334,25

2,75

10 000,00

182 167,12

192 167,12

2,75

10 000,00

182 167,12

192 167,12

Zadanie dotyczy utrzymania operatu w sta3ej aktualno4ci poprzez wprowadzanie zmian zarówno do cz54ci
kartograficznej jak i opisowej - oko3o 10.000 zmian rocznie. Dane z operatu ewidencji gruntów stanowi2 podstaw5
wszelkich praw do nieruchomo4ci i s2 wykorzystywane na bie12co - wydaje si5 oko3o 6.800 wypisów rocznie.
Wydatki bezpo4rednie obejmuj2 koszty us3ug zwi2zanych z wykonaniem prac geodezyjnych dla potrzeb ewidencji
gruntów.
Razem:

WYDZIA0 GEODEZJI I KATASTRU - Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Pa3stwa
1

Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomo4ci Skarbu Pa0stwa

01/RM/P

Zadanie polega na gospodarowaniu gruntami i nieruchomo4ciami Skarbu Pa0stwa w celu zwi5kszenia wp3ywów.
Zadanie obejmuje aktualizowanie warto4ci nieruchomo4ci wed3ug cen rynkowych oraz zwi5kszenie ilo4ci
podmiotów powsta3ych w zwi2zku z podzia3em i przeniesieniem prawa w3asno4ci nieruchomo4ci. Ponadto zadanie
dotyczy regulacji stanu prawnego nieruchomo4ci Skarbu Pa0stwa, oddawania nieruchomo4ci w trwa3y zarz2d oraz
oddawania nieruchomo4ci nie posiadaj2cych tytu3u prawnego w dzier1aw5. Oczekiwanym rezultatem zadania jest
zwi5kszenie dochodów powiatu.
Wydatki bezpo4rednie obejmuj2 odszkodowania za wyw3aszczone nieruchomo4ci, koszty us3ug wyceny
nieruchomo4ci Skarbu Pa0stwa, opracowa0 geodezyjnych oraz wydatki z tytu3u zabezpieczenia nieruchomo4ci
przed uszkodzeniem. Kwota w wysoko4ci 160.000,00 z3. pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone powiatu.
Razem:

WYDZIA0 GEODEZJI I KATASTRU - Zespó1 ds Informacji Przestrzennej i Katastralnej
1

Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej

01/SIP/P

Zadanie obejmuje tworzenie i aktualizacj5 bazy danych o nieruchomo4ciach, w tym równie1 konwersj5
zgromadzonej ju1 bazy danych. W ramach Systemu Informacji o Terenie nast5puje gromadzenie wszelkich
informacji dotycz2cych nieruchomo4ci, ich w3a4cicieli, uzbrojenia i innych informacji niezb5dnych do zarz2dzania
nieruchomo4ciami, a tak1e aktualizacja istniej2cych zasobów. W ramach zadania wykonywane s2 wyrysy i mapy
dla komórek dzia3aj2cych w ramach Urz5du Miasta. Ponadto prowadzona jest obs3uga rzeczoznawców w zakresie
fakturowania czynno4ci zwi2zanych z udost5pnianiem danych i przyjmowaniem wyci2gów ze sporz2dzonych
operatów szacunkowych, okre4lanie 4rednich cen dla potrzeb analiz wst5pnych przy aktualizacji op3at z tytu3u
u1ytkowania wieczystego.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 zakupu wyposa1enia w celu udost5pniania danych z zasobu.
Razem:
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WYDZIA0 GEODEZJI I KATASTRU - Zespó1 ds Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydzia1u
1

Finansowanie zada0 zwi2zanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

01/ZR/P

0,44

537 374,00

29 146,74

566 520,74

0,44

537 374,00

29 146,74

566 520,74

2,25

0,00

149 045,83

149 045,83

2,25

0,00

149 045,83

149 045,83

0,50

0,00

33 121,30

33 121,30

0,50

0,00

33 121,30

33 121,30

1,50

430 000,00

99 363,89

529 363,89

Zadanie obejmuje koordynacj5 prac w zakresie pozyskiwania i wydatkowania 4rodków wypracowanych przez
powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny. W zakres zadania wchodzi przygotowywanie przedmiotu
zamówienia, monitorowanie realizacji zawartych umów oraz realizacja zada0 wynikaj2cych z uczestnictwa w
projekcie pn. "Wypracowanie z wdro1eniem innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy
zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja us3ug publicznych przez s3u1b5 geodezyjn2 i
kartograficzn2".
Razem:

WYDZIA0 GEODEZJI I KATASTRU - Zespó1 Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
1

Uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie zespo3u opiniuj2cego sposób korzystania z nieruchomo4ci
przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów budowlanych
Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu dokonywane jest na
posiedzeniach Zespo3u, w sk3ad którego wchodz2 przedstawiciele jednostek zarz2dzaj2cych tymi sieciami oraz
organu architektoniczo - budowlanego, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Zarz2du
Dróg. Do zakresu prac nale1y równie1 prowadzenie mapy koordynacyjnej, konsultacje z projektantami i
przygotowanie opinii dla zamawiaj2cego. Rocznie rozpatrywanych jest oko3o 800 wniosków. Ponadto zadanie
obejmuje przygotowanie wniosków na zespó3 opiniuj2cy sposób korzystania z nieruchomo4ci Gminy P3ock i Skarbu
Pa0stwa przy realizacji inwestycji sieciowych i obiektów budowlanych oraz udzielanie odpowiedzi wnioskodawcy.
Rocznie rozpatrywanych jest oko3o 90 wniosków.

01/ZUDP/P

Razem:

WYDZIA0 GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM - Geolog Miasta
1

Wydawanie opinii i decyzji z zakresu prawa geologicznego i górniczego

01/WGMII/P

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in.: zatwierdzanie projektów prac geologicznych, przyjmowanie dokumentacji
geologicznych, ochron5 zasobów wód podziemnych i racjonalne gospodarowanie kopalinami pospolitymi oraz
prowadzenie rejestru terenów zagro1onych osuwaniem mas ziemnych. Ponadto zadanie obejmuje rozpatrywanie
spraw wymagaj2cych przeanalizowania wniosków wraz z za32czonymi dokumentacjami, przeprowadzanie wizji w
terenie, przeprowadzanie rozpraw administracyjnych, zlecanie wykonania ekspertyz, przygotowywanie tre4ci
odpowiedzi lub decyzji oraz ich zatwierdzenie.
Razem:

WYDZIA0 GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM - Oddzia1 Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych
1

Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych

01/WGMIII/P

Zadanie obejmuje nadzór nad pracami z zakresu konserwacji zieleni niskiej w obr5bie pasów drogowych dróg
krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta w Rejonie I ,II i IV.
Wydatki bezpo4rednie obejmuj2: piel5gnacj5 trawników (koszenie, grabienie, nawo1enie, renowacja itp.),
piel5gnacj5 krzewów (ci5cie, odchwaszczanie, nawo1enie, opryski itp.) oraz nasadzenia i wycink5 krzewów.
LBPP 2011 (c) Krakfin 1999-2011
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Wykaz zada0 bie12cych realizowanych w roku 2011
w wydzia3ach/biurach
L.p. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpo4rednie

Wydatki
po4rednie

Kwota
ogó3em

WYDZIA0 GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM - Oddzia1 Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych
2

Utrzymanie czysto4ci w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych

02/WGMIII/P

1,20

1 325 000,00

79 491,11

1 404 491,11

03/WGMIII/P

0,30

30 000,00

19 872,78

49 872,78

04/WGMIII/P

0,10

130 000,00

6 624,26

136 624,26

3,10

1 915 000,00

205 352,04

2 120 352,04

1,25

295 000,00

82 803,24

377 803,24

1,25

295 000,00

82 803,24

377 803,24

Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czysto4ci oraz prowadzeniem akcji zimowej w pasach drogowych ulic
krajowych, wojewódzkich i powiatowych w obr5bie Rejonu I ,II i IV.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 zamiatania chodników, alejek i przej46, mechanicznego zamiatania i zmywania
jezdni ulic, oczyszczania pasów przykraw51nikowych, opró1niania 4mietniczek oraz akcji zimowej tj. usuwania
4lisko4ci na chodnikach, 4cie1kach rowerowych i przej4ciach.
3

Utrzymanie lasów stanowi2cych w3asno46 komunaln2
Zadanie obejmuje dzia3ania dotycz2ce prowadzenia gospodarki le4nej.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 wykonania robót w zakresie melioracji agrotechnicznych, odnowie0 i podsadze0
oraz piel5gnacji upraw le4nych.

4

Realizacja zadania z zakresu ochrony 4rodowiska i gospodarki wodnej
Zadanie obejmuje realizacj5 przedsi5wzi56 zwi2zanych z ochron2 przyrody, w tym urz2dzanie i utrzymanie terenów
zieleni (walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, piel5gnacja drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew i
krzewów).

Razem:

WYDZIA0 INWESTYCJI I REMONTÓW - Oddzia1 Remontów
1

Remonty bie12ce szkó3 ponadgimnazjalnych

01/WIRIII/P

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie bie12cych remontów w nast5puj2cych placówkach o4wiatowo
- wychowawczych:
- Zespó3 Szkó3 Us3ug i Przedsi5biorczo4ci - wymiana wewn5trznej instalacji elektrycznej - II etap zadania
obejmuj2cy realizacj5 prac na I pi5trze budynku,
- Ogólnokszta3c2ca Szko3a Muzyczna I i II stopnia - wykonanie projektu technicznego oraz robót budowlanych
maj2cych na celu zabezpieczenie budynku szko3y przed podtapianiem przez wody gruntowe.
Razem:
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Wykaz zada0 bie12cych realizowanych w roku 2011
w wydzia3ach/biurach
L.p. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpo4rednie

Wydatki
po4rednie

Kwota
ogó3em

WYDZIA0 KSZTA0TOWANIA 4RODOWISKA
1

Wspó3dzia3anie w zakresie egzekwowania norm ochrony 4rodowiska, rolnictwa i 3owiectwa

01/WK8I/P

5,48

9 000,00

363 009,39

372 009,39

02/WK8I/P

0,53

1 470 000,00

35 108,57

1 505 108,57

Razem:

6,01

1 479 000,00

398 117,96

1 877 117,96

01/WSBIII/D/P

0,00

10 483 000,00

0,00

10 483 000,00

Razem:

0,00

10 483 000,00

0,00

10 483 000,00

Powy1sze zadanie obejmuje prowadzenie spraw dotycz2cych nast5puj2cych komponentów 4rodowiska: ochrony
powietrza, ochrony przed ha3asem, promieniowaniem elektromagnetycznym i odpadami oraz ochrony wód i
powierzchni ziemi, ochrony gruntów rolnych i le4nych oraz racjonalnej gospodarki 3owieckiej. Ponadto zadanie
obejmuje wydawanie kart w5dkarskich oraz dokonywanie rejestracji sprz5tu p3ywackiego. W ramach zadania
podejmowane b5d2 czynno4ci polegaj2ce na przeanalizowaniu wniosków, przeprowadzeniu wizji w terenie,
przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, zasi5gni5ciu opinii radcy prawnego oraz innych instytucji,
przygotowaniu tre4ci decyzji oraz jej zatwierdzeniu. Z zakresu rolnictwa, le4nictwa i 3owiectwa prowadzony jest
nadzór nad gospodark2 le4n2 (lasy niestanowi2ce w3asno4ci Skarbu Pa0stwa).
Wydatki bezpo4rednie obejmuj2 nadzór nad lasami niestanowi2cymi w3asno4ci Skarbu Pa0stwa oraz sporz2dzanie
planów urz2dzania lasów stanowi2cych w3asno46 osób fizycznych.
2

Realizacja zada0 z zakresu ochrony 4rodowiska i gospodarki wodnej
Zadanie polega na finansowaniu z bud1etu powiatu zada0 z zakresu ochrony 4rodowiska i gospodarki wodnej
okre4lonych w ustawie o zmianie ustawy 9 Prawo ochrony 4rodowiska oraz niektórych innych ustaw. W ramach
zadania realizowane b5d2 nast5puj2ce przedsi5wzi5cia zwi2zane z gospodark2 odpadami na terenie miasta:
kompleksowa us3uga w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania przeterminowanych leków; kompleksowa
us3uga odbioru i transportu odpadów opakowaniowych wyst5puj2cych w strumieniu odpadów komunalnych z
miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; kompleksowa us3uga w zakresie
demonta1u, czasowego magazynowania, za3adunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz
unieszkodliwianie pokry6 dachowych i p3yt stanowi2cych os3on5 balkonów zawieraj2cych azbest z zabudowa0
indywidualnych oraz budynków inwentarskich i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta P3ocka. Zadanie to
realizowane jest przez Zwi2zek Gmin Regionu P3ockiego. W ramach zadania przewiduje si5 realizacj5 Programu
ograniczenia niskiej emisji w P3ocku przez wybranego na drodze przetargu Operatora Programu.
Wydatki bezpo4rednie dotycz2 realizacji przedsi5wzi56 z zakresu gospodarki odpadami, sporz2dzenia mapy
akustycznej maj2cej na celu ocen5 stanu akustycznego 4rodowiska na terenie miasta oraz realizacji "Programu
ograniczenia niskiej emisji w P3ocku .

WYDZIA0 SKARBU I BUD5ETU - Oddzia1 Bud6etu
1

Dotacje dla powiatowych instytucji kultury
Wydatki bezpo4rednie obejmuj2 dotacje podmiotowe do dzia3alno4ci bie12cej dla nast5puj2cych instytucji kultury:
P3ockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutos3awskiego - 3.373.000,00 z3., P3ockiej Galerii Sztuki - 1.148.000,00 z3.,
Ksi21nicy P3ockiej im. W3. Broniewskiego - 5.962.000,00 z3.
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Wykaz zada0 bie12cych realizowanych w roku 2011
w wydzia3ach/biurach
L.p. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpo4rednie

Wydatki
po4rednie

Kwota
ogó3em

WYDZIA0 SKARBU I BUD5ETU - Oddzia1 Finansowo-Ksi7gowy
1

Wp3ata na rzecz Bud1etu Pa0stwa z przeznaczeniem na cz546 równowa12c2 subwencji ogólnej

01/WSBII/P

0,00

5 871 277,00

0,00

5 871 277,00

0,00

5 871 277,00

0,00

5 871 277,00

2,05

0,00

135 797,31

135 797,31

2,05

0,00

135 797,31

135 797,31

2,50

311 500,00

165 606,48

477 106,48

2,50

311 500,00

165 606,48

477 106,48

Wydatki bezpo4rednie dotycz2 wp3aty na rzecz Bud1etu Pa0stwa z przeznaczeniem na cz546 równowa12c2
subwencji ogólnej. Wysoko46 wp3aty okre4lona zosta3a przez Ministra Finansów w pi4mie z dnia 12 pa7dziernika
2010 roku Nr ST4/4820/856/2010.
Razem:

WYDZIA0 SKARBU I BUD5ETU - Oddzia1 Podatków i Op1at
1

Dochody powiatu, nadzór i analityka

01/WSBI/P

W ramach zadania dokonywane s2 czynno4ci zwi2zane z: wykonaniem planu dochodów zwi2zanych z realizacj2
zada0 powiatu, w tym zada0 z zakresu administracji rz2dowej oraz innych zada0 zleconych jednostkom samorz2du
terytorialnego; ksi5gowaniem dochodów powiatu; sporz2dzaniem sprawozda0 z wykonanych dochodów;
dokonywaniem przypisów i odpisów z tytu3u wieczystego u1ytkowania, najmu, dzier1awy i zarz2du gruntami
powiatu; prowadzeniem ewidencji wp3at za udost5pnienie danych ze zbiorów meldunkowych; rozliczaniem podatku
VAT; przyjmowaniem do kasy dochodów z op3at na rzecz powiatu; uzgadnianiem zapisów ksi5gowych w dzienniku
obrotów; prowadzeniem windykacji op3at; przekazywaniem na konto Mazowieckiego Urz5du Wojewódzkiego op3at
wnoszonych na rzecz powiatu oraz przekazywaniem 25% dochodów z tytu3u gospodarowania mieniem powiatu
stanowi2cych dochód Powiatu, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud1etu pa0stwa w zwi2zku z realizacj2
zada0 z zakresu administracji rz2dowej oraz innych zada0 zleconych ustawami oraz 60% dochodów z tytu3u
wyp3acanych 4wiadcze0 z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym zwracanych przez d3u1ników.
Razem:

WYDZIA0 SPORTU I TURYSTYKI - Zespó1 Turystyki
1

Wspieranie przedsi5wzi56 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

01/WSTII/P

W ramach zadania wspó3organizowane s2 imprezy o charakterze masowym. W 30 cyklicznych imprezach
turystycznych (rajdach, zlotach) przewidywany jest udzia3 blisko 13.000 osób (dzieci, m3odzie1y i doros3ych).
Oczekiwany rezultat zadania to zwi5kszenie zainteresowania walorami miasta i regionu, pozyskanie jak
najwi5kszego grona odbiorców tej formy wypoczynku, udzia3 w spacerach i w5drówkach po oznakowanych
szlakach turystycznych. Wydatki bezpo4rednie dotycz2 wspó3finansowania imprez turystycznych, op3acania sk3adek
cz3onkowskich dla: Zwi2zku Miast Nadwi4la0skich, Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostyni0skiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej "Mazowsze Chopina", Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku
Ceglanego oraz P3ockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Razem:
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Wykaz zada0 bie12cych realizowanych w roku 2011
w wydzia3ach/biurach
L.p. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpo4rednie

Wydatki
po4rednie

Kwota
ogó3em

WYDZIA0 URBANISTYKI I STRATEGII ROZWOJU MIASTA - Oddzia1 Gospodarki Przestrzennej
1

Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budow5

01/WUSII/P

7,60

0,00

503 443,68

503 443,68

02/WUSII/P

2,10

0,00

139 109,44

139 109,44

9,70

0,00

642 553,12

642 553,12

0,20

559 000,00

13 248,52

572 248,52

0,20

559 000,00

13 248,52

572 248,52

0,32

210 000,00

21 197,63

231 197,63

Zadanie polega na przeprowadzeniu na wniosek zainteresowanych post5powania administracyjnego w celu
wydania decyzji o pozwoleniu na budow5 na podstawie obowi2zuj2cych przepisów. Rocznie wydawanych jest oko3o
900 decyzji o pozwoleniu na budow5 oraz oko3o 700 zg3osze0 o zamiarze wykonywania robót budowlanych bez
pozwolenia na budow5. Zadanie obejmuje równie1 przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w sprawach
konfliktowych.
2

Wydawanie decyzji na rozbiórk5. Za4wiadczenia i rejestracja dzienników budowy
Zadanie polega na przeprowadzaniu na wniosek zainteresowanych post5powania administracyjnego w celu
wydania decyzji na rozbiórk5 oraz za4wiadcze0 o samodzielno4ci lokali. Rocznie wydawanych jest oko3o 40 decyzji
na rozbiórk5 oraz oko3o 1.500 za4wiadcze0 o samodzielno4ci lokalu.

Razem:

WYDZIA0 ZARZ8DZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH
1

Poprawa bezpiecze0stwa mieszka0ców

01/WZK/P

Wydatki bezpo4rednie dotycz2 pokrycia kosztów dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych,
rekompensat za czas s3u1by przekraczaj2cy norm5, nagród dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w P3ocku oraz
powiatowych 6wicze0 obronnych.
W4ród wydatków bezpo4rednich kwota 10.000,00 z3 pochodzi z dotacji celowej na zadania zlecone gminy.
Razem:

WYDZIA0 ZDROWIA I SPRAW SPO0ECZNYCH
1

Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z P3ocka umieszczonych w placówkach opieku0czo - wychowawczych i w
rodzinach zast5pczych na terenie innych powiatów
Realizacja zadania wynika z obowi2zku pokrywania przez powiat w3a4ciwy ze wzgl5du na miejsce zamieszkania
dziecka wydatków zwi2zanych z utrzymaniem dzieci z terenu miasta P3ocka przebywaj2cych w placówkach
opieku0czo - wychwawczych lub w rodzinach zast5pczych na terenie innych powiatów. Wydatki bezpo4rednie
stanowi2 zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opieku0czo - wychowawczych i w
rodzinach zast5pczych. Na mocy Porozumie0 podpisanych z powiatami na terenie których przebywaj2 dzieci z
P3ocka 4rodki finansowe b5d2 przekazywane comiesi5cznie po przedstawieniu stosownych not ksi5gowych i
sprawdzeniu ich pod wzgl5dem merytorycznym przez Miejski O4rodek Pomocy Spo3ecznej.
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Wykaz zada0 bie12cych realizowanych w roku 2011
w wydzia3ach/biurach
L.p. Podmiot - Nazwa zadania
Cel zadania

Numer
zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpo4rednie

Wydatki
po4rednie

Kwota
ogó3em

WYDZIA0 ZDROWIA I SPRAW SPO0ECZNYCH
2

Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacj2 zada0 przez Miejski Urz2d Pracy, wspó3praca z instytucjami rynku pracy

02/WZS/P

1,00

0,00

66 242,59

66 242,59

1,32

210 000,00

87 440,22

297 440,22

92,41

42 858 944,00

6 121 477,77

48 980 421,77

Zakres rzeczowy zadania obejmuje sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem Miejskiego
Urz5du Pracy oraz wspó3prac5 z innymi instytucjami rynku pracy, dotycz2 uczestnictwa Miasta w publicznych
programach zwalczania skutków bezrobocia. Ponadto zadanie obejmuje udzia3 w szkoleniach, seminariach,
konferencjach w zakresie dotycz2cym promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
Razem:

Razem:
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