WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”
Lp.

– CZĘŚĆ OPISOWA
Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania

Liczba
etatów

Wydatki
bezpośrednie

Wydatki
pośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH „MUNISERWIS”
1.

Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w zakresie rejonów
01/ZUM/G

plan

34,00

2.269.883,00

2.687.976,42

4.957.859,42

wykonanie

33,75

2.267.526,83

2.675.172,91

4.942.699,74

99,90%

99,52%

99,69%

10,00

263.000,00

790.581,30

1.053.581,30

9,75

261.308,07

772.827,80

1.034.135,87

99,36%

97,75%

98,15%

% wykonania
W 2020 roku w ramach zadania obejmującego utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka prowadzono prace porządkowe na
jezdniach i ulicach (zamiatanie ulic i jezdni, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, zbieranie zwłok bezdomnych zwierząt,
przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta, czyszczenie pasa krawędziowego i wodocieków); prowadzono akcję
zimową na chodnikach, na których dopuszczony jest płatny postój samochodów; wykonywano nasadzenia kwiatów, krzewów,
drzew; zakładano trawniki; prowadzono konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); opróżniano
śmietniczki uliczne rozstawione na terenie miasta oraz naprawiano uszkodzone kosze, a także utrzymywano szalety miejskie.
Realizacja zadnia obejmowała również bieżące utrzymanie ulic: Tumskiej i Grodzkiej.
Wydatki bezpośrednie obejmowały przede wszystkim: zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, a
także koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, napraw urządzeń oraz bieżące opłaty za media w budynku będącym zapleczem
dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu zadania, a także wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenia osób
do realizacji zadania.

2.

Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych Miasta Płocka

02/ZUM/G

plan
wykonanie
% wykonania
Realizacja zadania polegała na zwalczaniu śliskości na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka poprzez:
odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, solanką oraz utrzymywanie całodobowego dyżuru dyspozytorów.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczyły przede wszystkim: zakupu piasku i soli oraz kosztów wynajmu i przeglądu sprzętu.
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plan

3,00

77.360,00

237.174,39

314.534,39

wykonanie

2,75

76.806,73

217.977,07

294.783,80

99,28%

91,91%

93,72%

Lp.

Numer
zadania

Podmiot - Nazwa zadania
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pośrednie

Kwota
ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie.
3.

Eksploatacja Parku Północnego

03/ZUM/G

% wykonania
Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. W ramach zadania w 20 20 roku
wykonywano: zamiatanie; opróżnianie śmietniczek; usuwanie zanieczyszczeń; konserwację trawników (koszenie, nawożenie,
odchwaszczanie); zakładanie trawników i rabat kwiatowych oraz ich konserwację; pielęgnację drzew, krzewów i rabat ozdobnych
(odchwaszczanie, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia uzupełniające, podlewanie, wykonywanie oprysków); utrzymanie w
należytym stanie technicznym trwałych naniesień, tj. budynku dozorcówki, ławek, ogrodzenia.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, dozorowania terenu,
wywozu i utylizacji odpadów, odprowadzania ścieków, a także zakupu ziemi, torfu, krzewów, trawy oraz narzędzi ogrodniczych.

4.

Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock

04/ZUM/G

plan

25,25

1.565.530,00

1.996.217,74

3.561.747,74

wykonanie

24,80

1.556.525,00

1.965.756,87

3.522.281,87

99,42%

98,47%

98,89%

% wykonania
W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” wykonywał prace doraźne zlecone przez Gminę – Miasto Płock.
Wśród nich realizowane były roboty inżynieryjne, ziemne, budowlane i instalacyjne związane z utrzymaniem, rozbudową i
modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej, a także remonty cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników będących w
zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku oraz w zarządzie Gminy – Miasto Płock, w tym m. in.:
- przebudowy chodników i parkingów na terenie miasta,
- utwardzenie terenu przy ul. Topolowej,
- przebudowę ulic: Żabiej i Słodowej,
- bieżące utrzymanie, konserwacja i remont wiat przystankowych na terenie miasta,
- usługi transportowo – sprzętowe,
- usługi geodezyjne (tyczenie),
- prace w zakresie sprzątania nagromadzonych odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych,
- montaż dekoracji świątecznych na ulicach miasta Płocka,
- zakup i montaż rampy dla rolkarzy,
- przygotowanie i utrzymanie pomieszczenia w budynku przy ul. Przemysłowej 33, przeznaczonego na magazyn sprzętu
przeciwpowodziowego,
- wykonanie robót remontowo – naprawczych na Skarpie Wiślanej,
- wykonanie remontów cząstkowych: jezdni o nawierzchniach asfaltowych oraz dróg gruntowych, utrzymanie poboczy, rowów
przydrożnych i przepustów, nawierzchni chodników i wjazdów na ulicach i pasach drogowych będących w zarządzie Miejskiego
Zarządu Dróg,
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- utwardzenie nawierzchni na terenach: Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie,Zespołu Szkół Budowlanych
oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1,
- sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z ulicy Grodzkiej i placu Stary Rynek po odbytych imprezach.
Wydatki bezpośrednie obejmowały przede wszystkim: zakup materiałów budowlanych oraz wynajem specjalistycznego sprzętu
budowlanego.
5.

Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego

05/ZUM/G

plan

6,00

1.136.671,00

474.348,78

1.611.019,78

wykonanie

5,75

990.715,31

455.770,24

1.446.485,55

87,16%

96,08%

89,79%

% wykonania
W ramach zadania dotyczącego zarządu Cmentarzem Komunalnym, w 2020 roku dozorowano teren i utrzymywano czystość na
terenie cmentarza oraz prowadzono pełną dokumentację cmentarną. Ponadto konserwowano zieleń (koszenie, odchwaszczanie,
cięcia pielęgnacyjne), wykonywano groby ziemne i murowane, a także utrzymywano dom pogrzebowy oraz istniejącą infrastrukturę.
W okresie zimowym odśnieżano i posypywano piaskiem alejki. Ponadto w ramach zadania wykonano prace związane z budową
kolumbarium, zagospodarowaniem wód powierzchniowych w kwaterach oraz budową chodnika.
Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: zakupu elementów do budowy chodnika i grobów, tj.
betonu, cementu, piasku oraz kostki brukowej; badanie zagęszczenia gruntu; tyczenia i inwentaryzacji budowy chodnika; ułożenia
kabla oświetleniowego; zakupu elementów tablicy nagrobnej; projektu czasowej organizacji ruchu; wywozu nieczystości; usług
telekomunikacyjnych, utrzymania strony internetowej cmentarza, zakupu energii elektrycznej, oleju opałowego i wody oraz zakupu
usług dozoru terenu i prac pielęgnacyjnych.

6.

Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej

06/ZUM/G

plan

0,25

27.214,00

19.764,53

46.978,53

wykonanie

0,20

16.382,38

15.852,88

32.235,26

60,20%

80,21%

68,62%

% wykonania
W 2020 roku Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” zajmował się utrzymaniem czystości i konserwacją zieleni, odnawianiem tablic
mogił i pomników oraz w sezonie zimowym odśnieżaniem nawierzchni utwardzonych (płyt i chodników). Ponadto odnowiono krzyże
na Cmentarzu Garnizonowym.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, zniczy oraz kwiatów.
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1,50

41.850,00

118.587,20

160.437,20

wykonanie

1,25

41.687,92

99.080,49

140.768,41

99,61%

83,55%

87,74%
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7.

Zarząd i utrzymanie parku tzw Lasku Brzozowego

07/ZUM/G

% wykonania
Realizacja zadania dotyczy utrzymania porządku na terenie Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe, poprzez
wykonywanie prac z zakresu: utrzymania czystości, konserwacji zieleni, utrzymania w należytym stanie technicznym trwałych
naniesień, tj. toalet kontenerowych, dozorcówki, urządzeń zabawowych, ogrodzenia placu oraz całodobowego dozorowania terenu.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały zakup środków czystości i materiałów niezbędnych do napraw bieżących.
8.

Usługi remontowo – naprawcze na terenie miasta Płocka

08/ZUM/G

plan

3,50

249.800,00

276.703,46

526.503,46

wykonanie

3,25

248.681,97

257.609,27

506.291,24

99,55%

93,10%

96,16%

% wykonania
W ramach realizacji zadania wykonywano remonty i naprawy ciągów pieszych (chodników, alejek, nawierzchni placów) i parkingów;
naprawiano balustrady, bariery, ogrodzenia (wymiana uszkodzonych i uzupełnianie brakujących elementów); remontowano i
naprawiano urządzenia komunalne (ławki parkowe, śmietniczki, uliczne kwiatoniery, tablice i słupy ogłoszeniowe, urządzenia
zabawowe i siłowe), wykaszano roślinność z zalewu Sobótka.
Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały koszty: zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług, wywozu i
utylizacji odpadów oraz ubezpieczenia łodzi wykorzystywanej do wykaszania roślinności z zalewu Sobótka.
9.

Działania związane ze stanem epidemicznym

99/ZUM/G

plan

0,00

38.600,00

0,00

38.600,00

wykonanie

0,00

38.432,28

0,00

38.432,28

99,57%

-

99,57%

% wykonania
Zadanie obejmowało działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły
zakupu środków ochrony osobistej, tj.: maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, kombinezonów, płynów do
dezynfekcji oraz zakupu tkaniny i usługi szycia maseczek ochronnych.
OGÓŁEM:
plan

83,50

5.669.908,00

6.601.353,82

12.271.261,82

wykonanie

81,50

5.498.066,49

6.460.047,53

11.958.114,02

96,97%

97,86%

97,45%

% wykonania
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