Załącznik Nr 15

Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z krótkim opisem stopnia
zaawansowania realizacji poszczególnych zadań
Lp.

Dział

Rozdział

1

150

15011

Numer zadania

Nazwa zadania
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie
społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu

Plan

106 790,44

Wykonanie

64 126,13

% wykonania

60,05%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przekazana została I transza dotacji celowej do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny miasta w realizację projektu
dotyczącego utworzenia standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i
przyrodniczych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

2

400

40002

04/WNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – etap II

3 500 000,00

3 500 000,00

100,00%

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego
w realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice” w ramach planowanego rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka,
etap II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
3

400

40002

05/WNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – etap I

6 000 000,00

6 000 000,00

100,00%

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego
w realizację zadania pn.: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną zlokalizowanej w centrum miasta Płocka” w ramach planowanego rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
4

400

40002

07/WNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną
w centrum miasta Płocka

5 500 000,00

500 000,00

9,09%

Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni wód
opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy”.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
5

400

40002

10/WNW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. – przebudowa wodociągu w ulicy Kazimierza Wielkiego

500 000,00

0,00

0,00%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na przebudowę wodociągu w ulicy
Kazimierza Wielkiego.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
6

600

60004

01/PT/I/G

Zakup wiat przystankowych

300 000,00

0,00

0,00%

3 867,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na zakup wiat przystankowych, z terminem zakończenia 28.08.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

7

155

600

60004

83/WIRI/I/G

Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W II półroczu bieżącego roku nastąpi zapłata za sprawowany nadzór inwestorski.

8

600

60015

02/WIR/I/P

Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową

3 113 420,25

3 058 915,44

98,25%

918 565,17

798 214,77

86,90%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku inwestycja zakończona w roku ubiegłym została rozliczona pod względem finansowym.

9

600

60015

01/BIS/I/P

Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na
terenie Gminy - Miasto Płock - Etap I

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono rzeczową i finansową realizację Projektu pn. Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską – Etap I", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

10

600

60015

02/BIS/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury
technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy

6 129 711,34

2 505 676,85

40,88%

Ze względu na powiązania techniczne pomiędzy dwoma kolejnymi etapami nowego układu obwodowego miasta Płocka, tj. „Etapem II łącznika oraz obwodnicą na odcinku od węzła „Bielska” do węzła „Długa”,
Gmina Miasto Płock planuje równoczesną realizację przedsięwzięć.
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 176/P/2014 z dnia 22 września 2014 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi wojewódzkiej oraz rozbudowy drogi
krajowej pn.: „Obwodnica północno - zachodnia miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do granicy miasta w rejonie ul. Szpitalnej Etap I A – na odcinku od ul. Długiej do węzła Bielska: od km 4+112.20 do
km 6+510.00”, Gmina Miasto Płock dokonywała wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe oraz uzyskano Decyzję Wojewody Mazowieckiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska
Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” w Płocku – Etap II: odcinek pomiędzy węzłem
„Boryszewo” a węzłem „Bielska”, od km 1+604 do km 3+499”.
Ze względu na szeroki zakres planowanej inwestycji oraz ograniczone środki finansowe Miasta Płocka, podjęto starania o uzyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację
przedsięwzięcia.
Ponadto opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla przebudowy rowu Mała Rosica.
Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych.

11

600

60015

03/BIS/I/P

Regulacja Kępy Ośnickiej

49 999,80

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku prowadzono wstępne prace przygotowawcze do określenia zakresu wykonania umocnień kierunkowych w rejonie Kępy Ośnickiej możliwych do
zatwierdzenia przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które dotychczas uniemożliwiało realizację przedsięwzięcia w pierwotnym zakresie. W ramach ww. prac dokonano przeglądu stanu
technicznego wykonanych umocnień brzegowych w rejonie II przeprawy mostowej oraz prowadzono rozmowy z przedstawicielami RZGW w Warszawie w zakresie sposobu zniwelowania skutków
nieregularnego rozkładu prędkości nurtu Wisły na odcinku poniżej Kępy Ośnickiej.
Brak wykonania finansowego związany jest z wydłużającymi się negocjacjami z RZGW w Warszawie w zakresie sposobu realizacji zadania.

12

156

600

60015

04/BIS/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas
jezdni

246 123,00

0,00

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W okresie sprawozdawczym Wykonawca na wniosek Inwestora wstrzymał prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. Z uwagi na fakt, że znacząca część inwestycji położona jest
na terenach leżących poza granicami miasta Płocka (na terenie Gminy Słupno), stosownie do aktualnych uregulowań prawnych, brak jest możliwości finansowania przez gminę z własnego budżetu drogi
krajowej poza granicami miasta, która jest zadaniem administracji rządowej. Mając na uwadze powyższe miasto Płock prowadzi rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
sprawie zawarcia porozumienia regulującego kwestię ustanowienia inwestora (właściwego zarządcy drogi) oraz współfinansowania przedmiotowej inwestycji, czy też wskazanie innej formuły prawnej,
pozwalającej na realizację zadania.

13

600

60015

06/BIS/I/P

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W

100 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku prowadzono wstępne prace przygotowawcze polegające na określeniu ogólnych założeń projektowych oraz na analizie możliwości połączenia planowanej
inwestycji z istniejącym układem drogowym. Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.
Brak wykonania finansowego wynika z braku określenia przez Urząd Marszałkowski zasad aplikowania o środki w ramach nowych mechanizmów wsparcia.

14

600

60015

07/BIS/I/P

Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów
inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

10 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku prowadzono wstępne prace polegające na określeniu ogólnych założeń projektowych, analizie możliwości połączenia planowanej inwestycji z istniejącym
układem drogowym. Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego uwarunkowane jest uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.
Brak wykonania finansowego wynika z braku określenia przez Urząd Marszałkowski zasad aplikowania o środki w ramach nowych mechanizmów wsparcia.

15

600

60015

08/BIS/I/P

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku
wraz z niezbędną infrastrukturą

29 529 741,37

1 210,16

0,01%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania i uzyskano wszelkie wymagane zezwolenia na
rozpoczęcie realizacji inwestycji. Ponadto zawarto umowę na roboty budowlane (ulica Dobrzyńska i ulica Traktowa), z terminem zakończenia 30.11.2015 roku.
Na realizację ww. inwestycji Gmina - Miasto Płock uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013.
16

600

60015

03/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Szpitalnej

1 269 211,01

1 269 211,01

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wybudowano chodniki i ścieżkę rowerową w ulicy Szpitalnej.

17

600

60015

11/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Harcerskiej

97 723,50

9 840,00

10,07%

W I półroczu 2015 roku opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej w zakresie skrzyżowania z ulicą Harcerską oraz dokumentację projektowo – kosztorysową
rozbudowy ulicy Harcerskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.
Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

18

157

600

60015

12/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Informacji Miejskiej

200 000,00

0,00

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie informacji kierującej kierowców oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego dotyczące budowy kolejnych etapów Systemu Informacji Miejskiej.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

19

600

60015

13/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich – prace
przygotowawcze

166 000,00

48 846,30

29,43%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy ulic Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich w zakresie rozbudowy
jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budowy ścieżki rowerowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku.
Poniesione wydatki związane były z wykonaniem I etapu ww. dokumentacji.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

20

600

60015

14/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej - prace przygotowawcze

278 262,90

27 552,00

9,90%

W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej,
rozbudowy/przebudowy oświetlenia i kanalizacji deszczowej z terminem zakończenia 15.07.2015 roku oraz w zakresie odprowadzenia wód z ulicy Bielskiej do rzeki Brzeźnicy, z terminem zakończenia
31.08.2015 roku.
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym związane były z wypłatą wynagrodzenia za dodatkowe prace dotyczące podziału działek dla rozbudowy ulicy Bielskiej.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

21

600

60015

15/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzyńskiej w Płocku na odcinku od ulicy Zglenickiego
do rzeki Brzeźnicy – prace przygotowawcze

66 493,80

66 493,80

100,00%

W I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Zglenickiego do rzeki Brzeźnicy, z wyłączeniem skrzyżowań: Dobrzyńska /
Medyczna, Dobrzyńska / Traktowa / Maszewska i Dobrzyńska / Zglenickiego, w zakresie rozbudowy jezdni i chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z doprowadzeniem
do rzeki Brzeźnicy.

22

600

60015

16/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska na
Osiedlu Borowiczki – budżet obywatelski

150 000,00

0,00

0,00%

W I półroczu 2015 roku przygotowywano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania ulic: Korczaka – Pocztowa – Harcerska.
Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

23

600

60015

17/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i Placu Obrońców Warszawy

3 000 000,00

0,00

0,00%

Zadanie, zgodnie z zarządzeniem Nr 681/2015 Prezydenta Miasta Płocka, zostało przekazane do realizacji przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. W II półroczu bieżącego roku, po wyłonieniu wykonawcy robót i
ustaleniu wysokości wynagrodzenia, ww. pozycja planu zostanie skorygowana.

24

158

600

60015

18/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ciągu drogowego ulic: Kostrogaj i Wiadukt

110 922,00

18 000,00

16,23%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ciągu drogowego ulic Kostrogaj i Wiadukt w zakresie jezdni,
chodników, oświetlenia ulicznego, parkingów, ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla ulicy Przemysłowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku.
Poniesione wydatki związane były z opracowaniem I etapu ww. dokumentacji.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

25

600

60015

19/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace
przygotowawcze

29 999,70

29 999,70

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową w zakresie budowy ronda wraz z
infrastrukturą drogową.
26

600

60015

20/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy 3. Maja

70 110,00

25 830,00

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ulicy 3. Maja w zakresie rozbudowy jezdni, chodników,
parkingów, budowy ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej.
Poniesione wydatki związane były z wykonaniem I etapu ww. dokumentacji.
Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

27

600

60015

21/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze

57 741,00

oświetlenia ulicznego,

0,00

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową rozbudowy ulicy Raczkowizna w zakresie przebudowy jezdni, chodników,
rowerowej, oświetlenia ulicznego i budowy kanalizacji deszczowej.
Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

28

600

60015

22/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Chopina

103 000,20

36,84%

25 092,00

0,00%

budowy ścieżki

24,36%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina z terminem zakończenia 30.09.2015 roku. Ponadto
zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy łącznika pomiędzy skrzyżowaniami ulic Chopina i Lachmana oraz alei Piłsudskiego i Chopina, z terminem realizacji
30.09.2015 roku.
Poniesione wydatki związane były z wykonaniem I etapu dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Chopina.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

29

600

60015

23/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kolejowej

128 999,30

0,00

0,00%

W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kolejowej w zakresie przebudowy jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego, budowy
kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku oraz w zakresie odprowadzenia wód z ulicy Kolejowej do przepompowni RZGW wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, z terminem
zakończenia 31.08.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

30

159

600

60015

26/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa Trasy ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 –
połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace
przygotowawcze

18 450,00

0,00

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Trasy ks. J .Popiełuszki w zakresie wykonania dwóch przepustów na
rowie odwadniającym, przebudowy wyspy dzielącej przy rondzie oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

31

600

60015

27/MZD/I/P

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda
19 pp. Odsieczy Lwowa

58 007,80

0,00

0,00%

W I półroczu bieżącego roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa, z
terminem zakończenia 30.10.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

31

600

60016

01/WIRI/I/G

Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą
Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną – prace przygotowawcze

97 785,00

97 785,00

907 319,53

250 047,49

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Pocztowej.

32

600

60016

03/WIRI/I/G

Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz
kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej

27,56%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę ulicy Pomorskiej i ulicy Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 15.08.2015 roku.
Ponadto dokonano rozliczenia finansowego umowy dotyczące budowy ulicy Warmińskiej.
Założony na rok bieżący zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

33

600

60016

04/WIRI/I/G

Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą

735 000,00

728 583,77

244 524,00

0,00

99,13%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo realizację I etapu ulicy Górnej.

34

600

60016

06/WIRI/I/G

Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie - prace przygotowawcze

0,00%

W I półroczu 2015 roku trwało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Sołdka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi (etap I) oraz łącznika od ulicy
Okopowej do ulicy Wąskiej (etap II), z terminem zakończenia 31.08.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

35

600

60016

07/WIRI/I/G

Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja

70 000,00

67 650,00

96,64%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika Jachowicza - 3. Maja wraz z brakującą infrastrukturą
techniczną.

36

160

600

60016

08/WIRI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej,
Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą

1 400 000,00

558 200,00

39,87%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W I półroczu 2015 roku trwały prace związane z budową ulicy Cedrowej, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej budowy ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacz ulicy Cedrowej, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku.
Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

37

600

60016

10/WIRI/I/G

Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga,
Rozego

215 219,66

215 219,66

41 797,36

0,00

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

38

600

60016

11/WIRI/I/G

Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwała weryfikacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

39

600

60016

12/WIR/I/G

Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza –
prace przygotowawcze

38 745,00

38 745,00

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i
Lenartowicza.
40

600

60016

13/WIR/I/I/G

Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą

1 940 000,00

616 279,78

31,77%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano budowę ulicy Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku.

41

600

60016

20/WIRI/I/G

Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę
Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)

520 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 trwało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika Czwartaków-Graniczna-Centrum – do ulicy Wyszogrodzkiej
(poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą ks. Jerzego Popiełuszki, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

42

600

60016

24/WIRI/I/G

Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej - prace
przygotowawcze

8 659,20

8 659,20

148 099,92

40,30

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

43

161

600

60016

31/WIRI/I/G

Budowa brakującego chodnika przy ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu Zielony Jar – budżet
obywatelski

0,03%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę w formie „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową chodnika na terenie osiedla
Zielony Jar przy ul. Batalionu Parasol, z terminem zakończenia etap I – 26.06.2015 roku natomiast etap II – 31.08.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

44

600

60016

39/WIRI/I/G

Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem

550 000,00

64,40

0,01%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy parkingów przy ulicy Chopina 16, z terminem zakończenia
30.06.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy terenu w otoczeniu garaży pomiędzy budynkami przy ulicy Słodowej 4 i
ulicy Kredytowej 10, z terminem zakończenia 27.07.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

45

600

60016

54/WIRI/I/G

Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze

104 304,00

78 981,04

75,72%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Parcele na ocinku od skrzyżowania z ulicami: Liściasta –
Wierzbowa - Borowicka do ulicy Wyszogrodzkiej oraz kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej ulicy Wyszogrodzkiej z drogą powiatową
ulicą Parcele.
Rozliczenie finansowe zadania nastąpi W II półroczu bieżącego roku.

46

600

60016

81/WIR/I/I/G

Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą

7 988,31

7 988,31

100,00%

272 057,86

272 057,86

100,00%

181 615,79

0,00

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

47

600

60016

90/WIRI/I/G

Budowa ulic: Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo budowę ulicy Zbożowej.

48

600

60016

92/WIRI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej
strefy parkingowej – prace przygotowawcze

0,00%

W I półroczu 2015 roku kontynuowane były czynności związane z możliwością ustanowienia depozytu sądowego w celu zabezpieczenia zobowiązania Gminy wobec Wykonawcy.
Z uwagi na kwestie sporne płatność zostanie uregulowana w II półroczu bieżącego roku.

49

600

60016

01/WKŚII/I/G

Przebudowa chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego –
budżet obywatelski

200 000,00

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonano przebudowę chodników w rejonie ulic: Słodowa – Skłodowskiej – Kredytowa – Kobylińskiego.

162

100 000,00

50,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

50

600

60016

03/WKŚII/I/G

Nazwa zadania
Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami
drogowymi ulic)

Plan

Wykonanie

373 828,50

0,00

% wykonania

0,00%

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest przebudowa chodników zlokalizowanych przy ulicach: Kolegialna 26 c, Dobrzyńska 17 a, Dobrzyńska 15 i 15/1, Jasna 12/1, Kwiatowa 23, Norwida
3, 5 i 7 oraz Westerplatte 8/1.
W I półroczu bieżącego roku zadanie było przygotowywane do realizacji.

51

600

60016

08/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Zielonej

140 773,50

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Zielonej w zakresie jezdni, chodników, oświetlenia ulicznego oraz
kanalizacji deszczowej, z terminem zakończenia 30.09.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

52

600

60016

16/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego

59 324,80

716,35

1,21%

W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego, z planowanym terminem zakończenia w II
połowie bieżącego roku.
Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni ścieków w ulicy Norbertańskiej.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

53

600

60016

17/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze

42 189,00

42 189,00

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy ulicy Reja na odcinku od ulicy Lasockiego do ulicy Mickiewicza.

54

600

60016

18/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta

58 425,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Traugutta, z terminem zakończenia 16.10.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

55

600

60016

19/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego

6 085 000,00

1 722,00

0,03%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego, z terminem zakończenia 24.11.2015 roku.
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój”.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

56

163

600

60016

25/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace
przygotowawcze – budżet obywatelski

200 000,00

0,00

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwały prace przygotowawcze niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji
projektowo – kosztorysowej zadania.
Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

57

600

60016

27/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice – budżet
obywatelski

90 000,00

0,00

0,00%

W I półroczu 2015 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego i możliwości wykonania zadania. W ramach powyższych prac uzyskiwano wytyczne i opinie oraz przeprowadzano wszelkie niezbędne
ustalenia.
Zadanie planuje się zrealizować w II połowie bieżącego roku.
58

600

60016

28/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa

1 305 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy Parowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku.
Ponadto zabezpieczono środki na budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę oświetlenia.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

59

600

60016

29/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka
ulicy Zagroda – prace przygotowawcze

92 889,00

0,00

0,00%

W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowy odcinka ulicy Zagroda, z terminem zakończenia
30.09.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
60

600

60016

32/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Krakówka

54 120,00

0,00

0,00%

W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Krakówka w zakresie rozbudowy jezdni, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej,
budowy zbiornika retencyjnego oraz odprowadzenia wód do rowu melioracyjnego, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

61

600

60016

33/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego

18 942,00

0,00

0,00%

W I półroczu bieżącego roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy parkingu przy ulicy Dobrowolskiego, z terminem zakończenia 30.10.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

62

600

60016

34/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów

49 077,50

49 077,50

25 000,00

0,00

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy Czerwonych Kosynierów.

63

164

600

60016

37/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – zakup płyty dynamicznej do badania zagęszczania gruntu

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu, zabezpieczając środki na zakup lekkiej, przenośnej płyty dynamicznej służącej do badania zagęszczenia gruntu.
Zadanie planuje się zrealizować w II półroczu bieżącego roku.

64

600

60095

33/WIRI/I/G

Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze

100 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwały analizy co do zakresu oraz możliwości opracowania koncepcji budowy pasa startowego jaki zostanie zlecony do opracowania koncepcji budowy
pasa startowego.

65

630

60095

03/BIS/I/G

Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże
wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski

280 827,00

249 166,80

88,73%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym “Płock”,
nabrzeże wiślane.
66

700

70005

01/BON/I/G

Wykupy do zasobu gminy

2 060 000,00

1 314 197,04

63,80%

7 000 000,00

0,00

0,00%

5 034 500,00

0,00

0,00%

W I półroczu 2015 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicy Nowowiejskiego.
Ponadto ustanowiono służebność gruntową na działce Nr 856/2 przy ulicy Śliwowej.

67

700

70005

12/WIRI/I/G

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego – etap III

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na realizację III etapu zadania, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.
Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.

68

700

70021

06/WNW/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na
budowę oficyny oraz przebudowę i nadbudowę budynku frontowego przy ulicy Kwiatka 3.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

69

700

70095

01/BZN/I/G

Przebudowa budynków komunalnych

1 255 000,00

221 169,92

17,62%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonano przebudowę budynków komunalnych w celu poprawy ich stanu technicznego, m.in. budynków przy ulicy Sienkiewicza 12-20, Kościuszki 13,
Sienkiewicza 13 b i c oraz Padlewskiego 2.

70

165

700

70095

03/BZN/I/G

Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - prace
przygotowawcze

163 283,00

162 360,00

99,43%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego
przy ulicy Sienkiewicza 38 w Płocku.
Ponadto sporządzono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.

71

700

70095

04/BZN/I/G

Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A

78 112,00

64 345,59

82,38%

62 540,00

54 248,88

86,74%

300 000,00

0,00

65 022,75

62 273,82

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

72

700

70095

05/BZN/I/G

Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

73

700

70095

06/BZN/I/G

Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku podpisano umowę o zastępstwo inwestycyjne na realizację przebudowy budynku.

74

700

70095

02/WKŚII/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa

95,77%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały wnioski dotyczące odpłatnego przejęcia odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Bielskiej i w ulicy Wiatraki.

74

700

70095

03/WNW/I/G

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.

400 000,00

0,00

0,00%

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego w celu
dokapitalizowania spółki.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

75

700

70095

11/WNW/I/G

Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.

240 000,00

240 000,00

100,00%

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę
parkingu za Pomnikiem 13 Straconych oraz wykonanie toalety miejskiej ogólnodostępnej w rejonie Starego Miasta.

166

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

76

700

70095

13/WNW/I/G

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. – modernizacja lokali użytkowych
przy ulicy Miodowej 8

Plan

Wykonanie

300 000,00

300 000,00

% wykonania

100,00%

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na
modernizację lokali użytkowych przy ulicy Miodowej 8.

77

700

70095

29/WIRIII/I/G

Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III

1 860 000,00

499 288,15

26,84%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką i budową budynków komunalnych przy ul. Miodowa 37 i 39, z terminem
zakończenia 30.03.2016 roku oraz umowę na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, z terminem zakończenia 30.03.2016 roku.
Ponadto poniesiono wydatki związane z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.
Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

78

710

71035

05/WKŚII/I/G

Modernizacja budynków na Cmentarzu Komunalnym

150 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zlecono prace związane z modernizacją budynków na Cmentarzu Komunalnym, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

79

710

71035

14/WIRI/I/G

Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek,
oświetlenia, wodociągu

3 730 000,00

2 483 820,00

66,59%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwało opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu w zakresie rozbudowy
cmentarza komunalnego polegającego na budowie kwater, alejek, oświetlenia i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z budową parkingu na działkach o nr ewid. 4/5, 4/6, 4/15, 4/16, 4/17, 5, 6 i 8.
Ponadto zrealizowana została przebudowa urządzeń melioracji szczegółowej oraz odwodnienie działek o nr ewidencyjnych:. 4/17, 4/16, 4/5 i 4/6 obręb 6. Wykonana została także wewnętrzna instalacja
wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa na działkach o nr ewidencyjnych: 4/17, 4/5, 6 i 8 obręb 6.

80

720

72095

01/WOPIII/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

216 678,50

72 538,02

33,48%

1 598 724,25

1 443 647,31

90,30%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono licencje do programu Finanse na potrzeby Oddziału Finansowo - Księgowego.

81

720

72095

02/WOPIII/I/G

Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono realizację projektu pn: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym", współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
W okresie tym zakupiono zestawy komputerowe dla gospodarstw domowych i jednostek podległych wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i obsługą informatyczną.
Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

167

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

82

750

75095

01/PF/I/G

Nazwa zadania
Realizacja projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu

Plan
112 839,16

Wykonanie
112 839,16

% wykonania
100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przekazana została dotacja do Związku Gmin Regionu Płockiego - Lidera Projektu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz
środowiskowej oceny oddziaływania na środowisko, w celu zabezpieczenia wkładu własnego do Projektu współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Konkursu dotacji na
działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych".

83

750

75095

02/WOPII/I/G

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

39 573,57

16 599,81

41,95%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przekazana została I transza dotacji celowej do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizację projektu dotyczącego
wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach
administracji publicznej. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

84

754

75404

03/WZK/I/P

Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia

300 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy
Miejskiej Policji w Płocku, które będą wykorzystywane przez służby patrolowo – interwencyjne i kryminalne na terenie miasta.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

85

754

75410

01/WZK/I/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul.
Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

1 500 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto porozumienie dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na
dofinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 8.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku

86

754

75411

02/KMPSP/I/P

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8

1 062 300,00

62 000,00

5,84%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowana była budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8.
Zadanie finansowane jest środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy
Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 62.300,00 zł.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

87

754

75411

02/WZK/I/P

Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

300 000,00

0,00

0,00%

W II półroczu 2015 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego
przeznaczonego do likwidacji pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie miasta.

168

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

88

754

75412

01/WZK/I/G

Nazwa zadania

Zakup noszy jaskiniowo - wysokościowych umożliwiających wydobycie i transport osób
poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych

Plan

Wykonanie

5 000,00

0,00

% wykonania

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup noszy jaskiniowo - wysokościowych umożliwiających wydobycie i transport osób
poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

89

754

75416

06/SM/I/G

Straż Miejska – zakup samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych

130 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na zakup dwóch samochodów osobowych do przewozu osób zatrzymanych i nietrzeźwych, z terminem dostarczenia 31.07.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

90

754

75416

26/WIRIII/I/G

Przebudowa budynku Straży Miejskiej

18 450,00

18 450,00

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki za opracowaną w 2014 roku dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy wejścia głównego budynku przy ulicy Otolińskiej
10 wraz z przebudową ogrodzenia.

91

801

80101

04/WIRIII/I/G

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17

306 000,00

83 526,30

27,30%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z termomodernizacją niskiej części dydaktycznej szkoły, stanowiącą etap II zadania, z terminem
zakończenia 10.08.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

92

801

80101

05/WIRIII/I/G

Poprawa infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu Osiedle Góry- budżet obywatelski

194 385,00

10 500,00

5,40%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 15.
Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą infrastruktury sportowej.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

93

801

80101

06/WIRIII/I/G

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18

360 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją segmentu B szkoły stanowiącą etap II zadania, z terminem
zakończenia 07.08.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

94

169

801

80101

09/WIRI/I/G

Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12

200 000,00

0,00

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy boisk, budowy infrastruktury sportowej, z terminem zakończenia 30.09.2015
roku.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

95

801

80101

23/WIRI/I/G

Szkoła Podstawowa nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej

64 890,00

52 896,00

81,52%

W I półroczu 2015 roku kontynuowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 17 wraz z
zagospodarowaniem terenu.

97

801

80101

25/WIR/I/I/G

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie

400 000,00

399 750,00

99,94%

421 743,82

421 743,81

99,99%

51 671,52

51 671,51

99,99%

54 000,00

53 970,00

99,94%

9 500,00

8 167,20

85,97%

16 790,00

0,00

W I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

98

801

80101

30/WIRI/I/G

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej
Nr 22 oraz boisk

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku dokonano odbioru robót wraz z dopuszczeniem do użytkowania oraz rozliczono zadanie finansowo.

99

801

80101

34/WIRI/I/G

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23

W I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

100

801

80101

60/WIRI/I/G

Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole
Podstawowej Nr 16

W I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

101

801

80101

05/SPO11/I/G

Szkoła Podstawowa Nr 11 – instalacja systemu alarmowego

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zainstalowano system alarmowy na potrzeby szkoły.

102

170

801

80101

05/SP022/I/G

Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie i montaż przeszklonej ścianki działowej z drzwiami
dwuskrzydłowymi

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i zamontowanie przeszklonej ścianki działowej z drzwiami
dwuskrzydłowymi w budynku szkoły.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
103

801

80101

05/SP023/I/G

Szkoła Podstawowa Nr 23 – zakup centrali telefonicznej

9 500,00

0,00

0,00%

118 400,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono centralę telefoniczną na potrzeby szkoły.
Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
104

801

80102

05/SPS24/I/P

Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup wyposażenia do nowego budynku

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia do nowego budynku szkoły.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

105

801

80104

01/WNW/I/G

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1 800 000,00

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na
realizację programu „Płockie Przedszkola 2014”.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

106

801

80104

07/WIRIII/I/G

Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15

1 600 000,00

11 451,30

0,72%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano zamienną dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie zmiany trasy przyłączy oraz odcinków kanalizacji deszczowej.
Wykonano badania i sporządzono opinię hydrogeotechniczną dla potrzeb odprowadzania wód deszczowych z projektowanych miejsc postojowych, ciągu jezdnego i drogi przeciwpożarowej. Zawarto umowę o
przyłączenie placu budowy do sieci elektroenergetycznej. Ponadto przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przedszkola.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

107

801

80104

11/WIRIII/A/I/G Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21- prace przygotowawcze

10 934,70

10 934,70

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki za opracowaną w 2014 roku dokumentację zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw i ogrodzeniem oraz dostawy i montażu
drzwi.

108

801

80104

25/WIRIII/I/G

Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32

5 170 000,00

2 512 520,47

48,60%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowano roboty budowlane związane z budową nowej siedziby przedszkola, w ramach umowy zawartej w 2014 roku. Termin realizacji: I etapu do
dnia 03.11.2015 roku; II etapu do dnia 01.06.2016 roku.
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Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

109

801

80104

27/WIRIII/I/G

Nazwa zadania

Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze

Plan

Wykonanie

% wykonania

42 372,50

42 372,50

100,00%

4 920,00

4 920,00

100,00%

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku.

110

801

80104

30/WIRIII/I/G

Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 - prace przygotowawcze

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw i ogrodzeniem terenu przedszkola.

111

801

80104

31/WIRIII/I/G

Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 - prace przygotowawcze

4 920,00

4 920,00

100,00%

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły opracowanej w 2014 roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw.

112

801

80104

32/WIRIII/I/G

Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z oddziałami integracyjnymi - prace
przygotowawcze

100 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy budynku
przedszkola.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

113

801

80104

05/PR009/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw

12 300,00

0,00

0,00%

11 000,00

0,00

0,00%

8 700,00

8 699,99

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

114

801

80104

05/PR011/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 11– zakup monitora interaktywnego

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono monitor interaktywny.
Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

115

172

801

80104

05/PR013/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup kserokopiarki

99,99%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby przedszkola.

116

801

80104

05/PR013/A/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 13 – zakup monitora interaktywnego

11 000,00

0,00

0,00%

10 117,98

10 117,98

8 500,00

6 908,91

81,28%

5 200,00

5 200,00

100,00%

5 200,00

0,00

0,00%

414 160,00

0,00

0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.
W I półroczu 2015 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup monitora interaktywnego.
Realizacja zadania nastąpi W II półroczu bieżącego roku.

117

801

80104

05/PR014/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup i montaż monitoringu

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 zakupiono i zamontowano monitoring na potrzeby przedszkola.

118

801

80104

05/PR031/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 31 – zakup zmywarki gastronomicznej

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono zmywarkę na potrzeby przedszkola.

119

801

80104

05/PR033/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup zmywarki

W ramach powyższego zadana w I półroczu 2015 roku zakupiono zmywarkę na potrzeby przedszkola.

120

801

80104

05/PR034/I/G

Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup drukarki z kserokopiarką

W I półroczu 2015 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup drukarki z kserokopiarką.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

121

801

80110

10/WIRIII/I/G

Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku sali gimnastycznej z zapleczem i budynku sali widowiskowej stanowiącą
etap III zadania, z terminem zakończenia 10.08.2015 roku.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
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Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

122

801

80110

18/WIRI/I/G

Nazwa zadania
Budowa ścieżki zdrowia przy Gimnazjum nr 5 – budżet obywatelski

Plan
158 000,00

Wykonanie
0,00

% wykonania
0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwało opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki zdrowia, z terminem zakończenia 25.06.2015 roku.
Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w drugiej połowie roku.

123

801

80110

05/GM005/I/G

Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych

9 200,00

0,00

9 500,00

9 500,00

3 981 502,53

3 981 502,52

0,00%

W I półroczu 2015 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i montaż zewnętrznych rolet aluminiowych.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

124

801

80114

12/ZJO/I/G

Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup kserokopiarki

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono kserokopiarkę na potrzeby jednostki.

125

801

80120

03/WIRIII/I/G

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w
Płocku

99,99%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono i rozliczono projekt pn.: „Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet V „Wzmocnienie roli miasta w rozwoju regionu”.

126

801

80120

04/WIRIII/I/G

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z
wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława
Jagiełły

687 290,19

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania starych szatni na sale muzealne, z terminem
zakończenia 31.08.2015 roku. Zawarto umowę na wykonanie makiety budynku wraz z najbliższym otoczeniem i zielenią zabytkowej części szkoły LO im. Władysława Jagiełły, z terminem zakończenia
28.08.2015 roku.
Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę kiosku multimedialnego.
Realizacja projektu współfinansowana jest z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.

127

801

80130

05/TMZST/I/P

Zespół Szkół Technicznych – zakup wyposażenia hali sportowej

150 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia hali sportowej.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

128

174

801

80195

03/TMZSUIP/I/P

Realizacja projektu pn.: „W przyszłość bez obaw”

61 567,80

55 029,41

89,38%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono piec konwekcyjno – parowy.
Zadanie wspófinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
129

801

80195

01/WSBIII/D/I/P

Rozliczenie projektów unijnych

3 176,14

80,79

2,54%

W ramach powyższego zadania zostaną rozliczone projekty unijne: „Nowy zawód – Nowa praca", „Akademia aktywności", „Wykwalifikowany absolwent - ceniony pracownik".

130

851

85158

13/WIRIII/I/G

Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień – prace przygotowawcze

14 760,00

14 760,00

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Izby Wytrzeźwień oraz audytu energetycznego.

131

851

85195

17/WIRI/I/G

Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski

2 611 906,47

126 806,11

4,85%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2, z
terminem zakończenia 31.10.2015 roku.

132

851

85195

02/WNW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

2 350 000,00

2 350 000,00

100,00%

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie kapitału zakładowego w celu
dokapitalizowania spółki oraz z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

133

852

85201

01/WIRIII/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – modernizacja budynku

121 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na modernizację pomieszczeń piwnicy obejmującą wymianę tynku na ścianach osłonowych, ułożenie posadzek z gresu, malowanie
pomieszczeń oraz modernizację izolacji i okładzin tarasów, z terminem zakończenia 27.08.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.
134

852

85201

06/OOW/I/P

Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – zakup samochodu osobowego

115 994,00

115 994,00

48 615,00

0,00

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono dziewięciomiejscowy samochód osobowy do przewozu dzieci – VAN.

135

852

85295

14/WIRIII/I/G

Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji budynku przy ul. Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora, z
terminem zakończenia 16.12.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

136

175

853

85305

08/WIRIII/I/G

Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace
przygotowawcze

170 000,00

0,00

0,00%

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z terminem zakończenia 18.12.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

137

853

85324

01/BRN/I/P

Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1

135 300,00

135 300,00

100,00%

250 000,00

0,00

0,00%

80 557,06

0,00

0,00%

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb jednostki.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80.000,00 zł.

138

853

85324

02/BRN/I/G

Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na zakup autobusu z terminem dostawy 26.07.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 150.000,00 zł.

139

853

85324

15/WIRIII/I/G

Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole
Podstawowej Nr 23

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
Założony na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 25.000,00 zł.

140

853

85324

16/WIRIII/I/G

Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

364 063,63

W ramach powyższego zadania w I półroczy 2015 roku zawarto umowę na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych korytarzy z terminem
zakończenia 21.08.2015 roku.
Założony na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 140.000,00 zł.

141

853

85324

17/WIR/I/G

Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski

901 790,74

54 578,68

6,05%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z
terminem zakończenia 31.10.2015 roku.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 901.790,74 zł.

142

853

85395

03/BRN/I/G

Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych

32 000,00

30 000,00

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono podnośnik basenowy umożliwiający „wejście” do basenu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.

176

93,75%

Lp.
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Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

143

854

85403

05/SO002/I/P

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – budowa sieci telewizji kablowej w internacie
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2

Plan

Wykonanie

% wykonania

13 065,00

0,00

0,00%

88 000,00

0,00

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonano sieć telewizji kablowej w internacie Ośrodka.
Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

144

854

85407

05/MDK/I/P

Młodzieżowy Dom Kultury – zakup wyposażenia

W II połowie roku ww. pozycja zostanie przeanalizowana pod kątem zaproponowania ewentualnej korekty założeń budżetowych i zmiany sposobu finansowania zaplanowanych w ramach zadania wydatków tj.
przekwalifikowanie na wydatki bieżące.

145

854

85410

02/WIRIII/I/P

Bursa Płocka przy ul. 3 Maja - modernizacja

400 000,00

140 940,00

35,24%

W I półroczu 2015 roku wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń III piętra na potrzeby bursy szkolnej. Zawarto również umowę na wyposażenie pokoi na III piętrze, z terminem
zakończenia 22.07.2015 roku.
Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 do wymagań ochrony
przeciwpożarowej.

146

900

90005

01/WKŚI/I/G

Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza - Kawka - likwidacja niskiej emisji
wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł
energii

234 000,00

0,00

0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.
Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a więc poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
Za lokalne przekroczenia stężeń pyłu PM10 i PM 2,5 odpowiedzialne są głównie rozproszone nieefektywne źródła ciepła tzw. źródła niskiej emisji.
Założono, że w każdym roku, modernizacją źródła ciepła zostanie objętych 50 budynków jednorodzinnych i 5 budynków wielorodzinnych.
Szacunkowy koszt nakładów na zakup i wymianę źródła ciepła, kształtuje się na poziomie 20 000 zł. dla jednego budynku wielorodzinnego oraz na poziomie 10 000 zł. dla budynku jednorodzinnego.
Wykonanie przyjętych założeń jest uzależnione od wielu czynników m.in. zgody mieszkańców na udział w projekcie i partycypacji w kosztach.

147

900

90015

11/MZD/I/G

Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu
drogowego

658 451,50

303 451,50

46,09%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia odcinków ulic: Jasnej, Norwida (parking), Wyszogrodzkiej (wzdłuż torów oraz sięgacz), Kalinowej (wzdłuż
torów), 3. Maja (sięgacz), z terminem zakończenia 31.10.2015 roku. Zawarto umowę na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Jakubowskiego
(osiedle), Ofiar Katynia, Norwida (osiedle), Wilczej (sięgacz), Łukasiewicza (wzdłuż cmentarza), Obrońców Westerplatte (osiedle) oraz przebudowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego nad Zalewem Sobótka,
z terminem zakończenia 30.11.2015 roku, jak również umowę na doświetlenie wybranych przejść dla pieszych, z terminem zakończenia 30.11.2015 roku.
Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wykonania: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie
niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: 3. Maja, Kalinowej, Wyszogrodzkiej, Jasnej, Norwida i Słowackiego; projektów
budowlano - wykonawczych dla potrzeb przebudowy oświetlenia ulicy Gwardii Ludowej (odcinek od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Przemysłowej)
oraz projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na ulicy Dobrzykowskiej i Sierpeckiej oraz skrzyżowaniu alei Armii Krajowej
z ulicą Patriotów.

177

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

148

900

90078

73/WIRI/I/G

Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do kościoła św.
Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego

Plan

1 575 931,88

Wykonanie

435 095,37

% wykonania

27,61%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku trwała realizacja zlecenia na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 30.06.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na wykonanie nasadzeń,
z terminem zakończenia 15.10.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

149

900

90095

04/WSBIII/D/I/G Dotacje celowe dla zakładu budżetowego

69 000,00

0,00

120 000,00

119 983,17

0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu.
Dotacja celowa dla Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” z przeznaczeniem na zakup walca wibracyjnego przekazana zostanie w II półroczu bieżącego roku.
150

900

90095

08/WKŚII/I/G

Modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej

99,99%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku wykonana została modernizacja szaletów miejskich zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy Królewieckiej.

151

900

90095

42/WIRI/I/G

Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar

2 721 951,00

30 680,00

1,13%

W I półroczu 2015 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Batalionu Parasol na cele rekreacyjne. Ponadto
przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu oraz na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
parkingu.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

152

900

90095

82/WIRI/I/G

Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego

2 618 000,00

2 585 700,00

27 270,00

0,00

98,77%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakończono budowę pasażu Paderewskiego na Osiedlu Podolszyce Południe.
153

921

92108

03/WSBIII/D/I/P Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury

0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na udzielenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu instrumentów dętych dla instytucji.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 35.000,00 zł. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

154

921

92109

36/WIRI/I/G

Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji –
budżet obywatelski

156 600,00

0,00

0,00%

W I półroczu 2015 roku została zawarta umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy młodzieżowego domu kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z
możliwością rehabilitacji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Popłacińskiej, z terminem zakończenia 31.08. 2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

178

Lp.

Dział

Rozdział

155

921

92116

Numer zadania

Nazwa zadania

01/WSBIII/D/I/P Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury

Plan
125 967,66

Wykonanie
0,00

% wykonania
0,00%

W I półroczu 2015 roku zawarto z Książnicą Płocką im. Wł. Broniewskiego umowę dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu pn.: „Remont zabytkowej siedziby instytucji kultury – Książnicy
Płockiej”, z terminem zakończenia 31.10.2015 roku.
Dotacja celowa dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego przekazana zostanie w II półroczu bieżącego roku.
Ww. zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla działania 6.1 „Kultura”, Priorytet VI
„Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”.
156

925

92504

19/WIRI/I/G

Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

3 050 000,00

620 789,49

1 200 000,00

87 445,95

122 061,06

122 061,06

250 000,00

0,00

20,35%

W I półroczu 2015 roku trwała realizacja umowy na budowę akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, z terminem zakończenia 20.04.2016 roku.
Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

157

925

92504

45/WIRI/I/G

Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich

7,29%

W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich, z terminem zakończenia 31.08.2015 roku.
Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 435.000,00 zł.

158

925

92504

04/MOZOO/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – zakup biletomatów oraz zakup systemu internetowej sprzedaży
biletów

100,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku zakupiono dwa biletomaty oraz system internetowej sprzedaży biletów dla potrzeb jednostki.

159

926

92601

02/BIS/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne

0,00%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku kontynuowane były prace związane z wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplecza szkoleniowo -socjalno – technicznego
nad Zalewem „Sobótka” wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą.
Ponadto podjęto starania w zakresie pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Planu inwestycyjnego subregionu płockiego Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka
(dawniej Regionalne Instrumenty Terytorialne i Obszary Funkcjonalne), jako nowego mechanizmu stworzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego mającego na celu wspieranie podejścia
terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa w nowym okresie programowania polityki spójności na lata 2014 – 2020.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

160

926

92601

22/WIRI/I/G

Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski

338 355,49

338 355,49

100,00%

240 759,58

240 759,57

99,99%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

161

179

926

92601

27/WIRI/I/G

Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

Nazwa zadania

Plan

Wykonanie

% wykonania

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku rozliczono finansowo zadanie.

162

926

92601

32/WIRI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec"

3 195 217,79

211 848,72

6,63%

2 794,63

0,00

0,00%

3 830 000,00

2 580 000,00

W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na przebudowę Ośrodka Sportowego Stoczniowiec z terminem zakończenia 30.09.2015 roku.
Ponadto zawarto umowę na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z terminem zakończenia 31.10.2015 roku.

163

926

92601

37/WIRI/I/G

Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock - prace przygotowawcze

W I półroczu 2015 roku trwało weryfikowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

164

926

92695

08/WNW/I/G

Wisła Płock Spółka Akcyjna

67,36%

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania oraz z przeznaczeniem na
modernizację budynków administacyjno – socjalnych.

165

926

92695

09/WIRIII/I/G

Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski

311 678,00

3 075,00

0,99%

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2015 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla potrzeb wykonania modernizacji boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe przy
Szkole Podstawowej Nr 22 ul. Czwartaków 6.
Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2015 roku.

166

926

92695

09/WNW/I/G

Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna

1 500 000,00

750 000,00

50,00%

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

167

926

92695

26/WIRI/I/G

Rozbudowa placu zabaw na terenie przedszkola w Ciechomicach – budżet obywatelski

200 000,00

54,30

0,03%

W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2, z terminem zakończenia
13.07.2015 roku.
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

180

Lp.

Dział

Rozdział

Numer zadania

168

926

92695

40/WIRI/I/G

Nazwa zadania

Tereny zielone i parki rekreacyjne

Plan

1 481 116,60

Wykonanie

6 726,90

% wykonania

0,45%

W I półroczu 2015 roku zawarto zlecenie na wykonanie bezpiecznych ogrodzeń na placach zabaw Popłacińska - dz. Nr 3107 – obręb 12; Polskiego Czerwonego Krzyża - dz. nr 416 - obręb 3; Morelowa - dz. nr
821/2 - obręb 1; Asnyka i Norwida - dz. nr 98/33 - obręb 4; Bartnicza - dz. nr 694/68 - obręb 4; Al. Jachowicza i ul. Obrońców Westerplatte - dz. nr 147/28 - obręb 7; Jaśminowa i Pszczela - dz. nr 370/21 obręb 4; Bartnicza/Słodowa – dz. Nr 694/68 – obręb 4, z terminem zakończenia 15.07.2015 roku. Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy placu
zabaw na Osiedlu Stare Miasto, z terminem zakończenia 31.07.2015 roku. Ponadto zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego doposażenia w zabawki oraz nawierzchnię bezpieczną
poliuretanową układaną metodą natryskową placu zabaw w Parku Północnym (Osiedle Podolszyce Północne), oraz przy ul. Gradowskiego/Krótka (Osiedle Kolegialna), stołu do gry w szachy i warcaby przy placu
zabaw przy ul. Nizinnej (Osiedle Pradolina Wisły), z terminem zakończenia 12.06.2015 roku. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy.
Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla doposażenia placu zabaw przy ul. Bartniczej/Skłodowskiej, doposażenia istniejących siłowni przy ul. Bartniczej/Skłodowskiej i ul.
Jaśminowa/Pszczela, z terminem zakończenia 12.06.2015 roku. Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania zagospodarowania terenu wokół boiska trawiastego przy ulicy Norwida - Asnyka z terminem zakończenia 11.08.2015 roku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej placu zabaw, siłowni zewnętrznych, miejsc postojowych wraz z oświetleniem zewnetrznym na terenie Parafii Rzymsko - Katolickiej pw św Benedykta na Osiedlu Radziwie, z
terminem zakończenia 21.08.2015 roku. Zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Parku Mościckiego, z terminem zakończenia 15.11.2015
roku.

169

926

92695

43/WIRI/I/G

Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego – budżet
obywatelski

200 000,00

40,30

0,02%

W I półroczu 2015 roku zakończono opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla wykonania przebudowy południowej części placu zabaw przy Stadionie Miejskim na Osiedlu Kochanowskiego.
Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

170

926

92695

44/WIRI/I/G

Realizacja projektu pn.:„Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo
- Sportowego Orlena Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego”

890 049,00

120 000,00

13,48%

W I półroczu 2015 roku zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i wykonanie oraz montaż systemu wielofunkcyjnej ściany wspinaczkowej w Centrum Widowiskowo –
Sportowym w trybie zaprojektuj i wybuduj, z terminem zakończenia 25.06.2015 roku.
Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
Zadanie uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Ogółem

181

155 756 373,01

47 730 788,32

30,64%

