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Przedmiotowe opracowanie obejmuje informację w kwestii działań podejmowanych 

przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka  w I półroczu 2005 roku celem realizacji 

postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku 

(Uchwała nr 937/XLVI/01 w 27 listopada 2001 roku z póź. zm.) 

 

Część  I – Realizacja Uchwały w sprawie rozwiązywania bezrobocia w mieście Płocku przez 

jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka. 

 

Część II – Realizacja projektów prowadzonych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta 

Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia. 

 

Załącznik  nr 1 – Sprawozdanie za  I półrocze Powiatowy Urząd Pracy w Płocku. 

Załącznik nr 2 – Stopa bezrobocia w okresie styczeń – czerwiec 2005 r. 

Załącznik nr 3 – Informacje związane z realizacji uchwały nr 702/XL/2005 Rady Miasta 

       Płocka z dnia 24 maja 2005 r. i uchwały nr 704/XL/05 Rady Miasta Płocka 

       z dnia 24 maja 2005 roku. 
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Część I 
Realizacja postanowień Uchwały  

o rozwiązywaniu problemu bezrobocia w mieście Płocku przez jednostki organizacyjne 
Urzędu Miasta Płocka 

 
I. Uregulowania formalno – organizacyjne 
 
Rada Miasta Płocka w dniu 27 listopada 2001 r. podjęła Uchwałę Nr 937/XLVI/01 w sprawie 
rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z 2001 r. Nr 264 poz. 6301, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z § 10 
Uchwały Prezydent Miasta Płocka jest zobowiązany przedkładać Radzie Miasta Płocka sprawozdanie 
z realizacji postanowień uchwały.   
Postanowienia uchwały realizuje Prezydent Miasta Płocka za pośrednictwem właściwych komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym 
Gminy Płock.  
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania 
Bezrobocia, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka  realizuje następujące 
zadania: 
1. Tworzenie i realizowanie założeń programowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie prawa 

lokalnego dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego miasta oraz spójności wytyczonych celów 
strategicznych ze strategią rozwoju regionu i województwa mazowieckiego, 

2. Tworzenie i realizowanie kompleksowej promocji gospodarczej miasta i regionu oraz 
profesjonalnej obsługi inwestorów, 

3. Tworzenie i realizowanie założeń programowych, instytucjonalnych i prawnych w zakresie prawa 
lokalnego dla zwalczania  i przeciwdziałania zjawisku bezrobocia na terenie miasta Płocka 

przy pomocy następujących komórek organizacyjnych: 
I. Centrum Obsługi Inwestora 
II. Centrum Rozwoju Gospodarczego 
III. Centrum Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia i Analiz Rynku Pracy  
Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin 
Organizacyjny Urzędu Miasta Płocka. 
 
II. Realizacja postanowień Uchwały Rady Miasta Płocka  
 
1. Postanowienia § 1 uchwały dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości podatników 

będących małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 54 ustawy prawo działalności 
gospodarczej. 

 
Komórka realizująca: Wydział Skarbu i Budżetu, Oddział Podatków i Opłat 
 

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

doradztwo rozwój i monitorowanie działalności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
Podmiot wspierany: Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
 

 
Realizacja programu w  okresie sprawozdawczym 

Wyszczególnienie Ogółem w tym miasto Płock 

Ilość udzielonych pożyczek: 14 12 

w tym: na działalność nowo 
uruchomionych przedsięwzięć 

 
4 

 
1 

Wartość udzielonych pożyczek  
(w zł) 191  000 161  000 

Średnia kwota pożyczki  
(w zł) 13  643 13   416 

Ilość nowych miejsc pracy 13 9 

 
Z działalności pożyczkowej wzmocniono finansowo firmy krótko działające na rynku, najczęściej nie 
posiadające zdolności bankowej lub utworzono nowe przedsięwzięcia. W ramach porozumienia z 
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomione zostały dodatkowe środki finansowe na 
fundusz pożyczkowy skierowany na Miasto Płock. Wszystkie wnioski złożone do FDPA, zgodnie z 
regulaminem – zostawały na bieżąco realizowane. 
Przedsiębiorcy korzystali z doradztwa w zakresie małej przedsiębiorczości. Ponadto w ramach 
programu Pierwsza Praca realizowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego za naszym 
pośrednictwem udzielone zostały 1 – pożyczki w łącznej kwocie 40. 000 zł. na stworzenie 1 nowego 
miejsca pracy na zatrudnienie młodej osoby bezrobotnej. 
 
Dane  za Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
 
 
3. Postanowienia § 3 uchwały dotyczące objęcia szczególnym nadzorem wniosków składanych 

przez inwestorów. 
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Komórka realizująca: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
 

Objęte szczególnym nadzorem wniosków składanych przez inwestorów w zakresie uzgadniania 
warunków korzystania z infrastruktury technicznej tak w odniesieniu do operatorów, którymi są spółki 
gminne i jednostki podległe gminie, jak i innych operatorów w celu usprawnienia procedur tworzenia 
inwestycji prowadzonych przez małe przedsiębiorstwa. 
Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru zorganizował w dniu 21.04.2004 r. spotkanie 
z projektantami w celu omówienia obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmiany ustawy Prawo Budowlane. 
Spotkania te odbywają się sukcesywnie w miarę potrzeb i są organizowane w związku z 
wprowadzanymi zmianami w przepisach. 
W spotkaniu biorą udział przedstawiciele instytucji branżowych zarządzających sieciami 
infrastruktury technicznej na terenie m. Płocka oraz przedstawiciele biur projektowych. 
Omówiono i wyjaśniono najważniejsze problemy wynikające z nowych przepisów. 
Następne spotkania będą organizowane w miarę potrzeb. 
W Biurze Obsługi Klienta, znajduje się wykaz aktualnych przepisów prawnych z zakresu pracy 
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, który na bieżąco jest aktualizowany. 
W roku bieżącym do dnia 30 czerwca 2005 r. wpłynęło 314 spraw. Wszystkie sprawy zostały 
załatwione w terminie. 
 
Dane za Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
 
Komórka realizująca: Oddział Architektury i Urbanistyki 
 

 Decyzje o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu / lokalizacji inwestycji 
celu publicznego  

 
 Decyzje o ustalenie warunków zabudowy /  lokalizacji  inwestycji  celu 
publicznego.  
 Od 1 stycznia 2005r.  do 15 czerwca 2005r.  w Referacie Warunków Zabudowy 
i  Zagospodarowania Terenu wydano 9 decyzji  o ustaleniu warunków zabudowy i  
zagospodarowania terenu.  Dwa wnioski  o ustalenie warunków zabudowy zosta ło 
umorzonych ze względu na fakt  jego wycofania,  6 wniosków pozostawiono bez 
rozpatrzenia ze względu na nieuzupe łnienie przez wnioskodawcę  braków, pozosta łe 
wnioski są  w trakcie postępowania administracyjnego.  
 Do g łównych przyczyn przed łużającej  się  procedury ustalenia warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu należa ły: 

 
 konieczność  sporządzania dokumentu p.n.  analiza funkcji ,  cech zabudowy i  

zagospodarowania terenu sporządzana dla nowej zabudowy oraz projektu decyzji 
administracyjnej  przez osobą  posiadającą  stosowne uprawnienia;  

 niespójne przepisy prawa (moż l iwość  różnej  interpretacj i  – uznaniowość) ;  
 konieczność  przeprowadzenie d ługotrwa łej  procedury związanej  z  ochroną  
środowiska (zapytanie o konieczność  sprzędzenia raportu oddzia ływania na 
środowisko,  uzgadnianie przedsięwzięć  inwestycyjnych po sporządzeniu raportu 
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w P łocku lub z Wydziałem Środowiska i  
Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego);  

 uzgadnianie inwestycji  m.in.  Konserwatorem Zabytków, Konserwatorem 
Przyrody, Miejskim Zarządem Dróg, Geologiem, Ochroną  Środowiska UM, 
Wojewódzkim Zarządem Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych w Warszawie,  
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie Wydzia ł  Środowiska i  
Rolnictwa, Marsza łkiem Województwa Mazowieckiego,  Wojewodą  
Mazowieckim, Prezydentem Miasta P łocka,  Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym, Oddzia łem Geodezji ,  Katastru i  Gospodarowania 
Mieniem Skarbu Państwa itp.  

 trudności  z ustaleniem stron postępowania (nie przeprowadzone sprawy 
spadkowe) oraz ustalenia ich miejsc zamieszkania,  wystąpienie do Centralnego 
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Biura Adresowego, sądu w celu ustalenia czy zosta ły przeprowadzone 
postępowania spadkowe lub w celu ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z 
miejsca pobytu;  

 zgromadzenie dodatkowych opinii  w sprawie;  
 rozstrzygnięcia spornych kwesti i  pomiędzy stronami postępowania,  które 

dotyczy ły m.in.  formy zabudowy, ustanowienia drogi koniecznej i tp. ;  
 
W dniu 11.07.2003r. weszła w życie ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz.717), która przewidywała ustalanie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu tylko w przypadku gdy dla danego obszaru brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego wydawane są dwa rodzaje decyzji: 

 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 
 o warunkach zabudowy. 

 
Zgodnie z zapisami powyższej ustawy sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie wpisanej na listę 
izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów. Powyższe decyzje uzgadniane są wg. 
właściwości z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień 
wymaganych art. 53 ust. 4 ustawy, decyzje o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu 
publicznego wydaje się po uzgodnieniu z wojewodą, marszałkiem województwa oraz zarządem 
powiatu w zakresie zadań samorządowych i rządowych.   
      Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia warunków 
zabudowy  wymaga również zmiana sposobu zagospodarowania terenu - do dnia 11 lipca nie była 
wymagana. Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego 
sporządza osoba wpisana na listę samorządu zawodowego urbanistów lub architektów. W chwili 
obecnej w Urzędzie Miasta Płocka na umowę zlecenie projekty decyzji opracowuje P. Gabriel 
Gawlikowski oraz P. Iovanka Chorzewska-Korczak. Ilość wniosków oczekujących na rozpatrzenie 
wynosi około 110 i z każdym dniem przybywa kilka. Nie ma więc możliwości wydania decyzji w 
terminie wskazanym w Kpa. 
           
 
 

  Decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę 

W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku do Referatu Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej wpłynęło 299 wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego i 
wydanie pozwolenia na budowę, w tym 19 wniosków w sprawach związanych z inwestycjami w 
sferze działalności gospodarczej o charakterze usługowym, produkcyjnym, składowo-magazynowym i 
usługowo-przemysłowym w granicach administracyjnych miasta Płocka. Wśród wydanych 19 decyzji 
w przedmiotowej sprawie, 19 zakończono zatwierdzeniem projektu budowlanego i wydaniem 
pozwolenia na budowę,. 

 Wszystkie sprawy załatwiono w ustawowych terminach przewidzianych Prawem budowlanym 
i innymi przepisami szczególnymi, w terminie nie dłuższym niż 65 dni. W przypadku, gdy organ nie 
wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w określonym terminie, organ wyższego stopnia wymierza 
karę w wysokości 500,-zł za każdy dzień zwłoki, a wpłaty z kar stanowią dochód budżetu państwa. 

 Kontrolę rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę pod kątem zachowania ustawowych 
terminów, w przypadku tutejszego Referatu Administracji Architektoniczno-Budowlanej, prowadzi 
Wojewoda Mazowiecki, który w przypadkach określonych powyżej w drodze postanowienia 
wymierza stosowną karę finansową. 

 Do terminów, o których mowa powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 
prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów 
opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn, gdy wydanie decyzji zależy od uprzedniego 
rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 
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Dane za Wydziałem Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Architektury i Urbanistyki 
 
 
 

 Oddział Planowania Strategicznego  
 
– w dniu 25 stycznia 2005r. Uchwałą Nr 641/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka uchwalony został 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic 
Osiedlowej i Kutnowskiej (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 52 poz. 1272 z 08.03.2005r.) 

– w trakcie opracowywania są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 
1) terenu zawartego pomiędzy ul. Dobrzyńską, ul. Polną i jej projektowanym przedłużeniem              

w kierunku zachodnim oraz ul. Parową w Płocku, 
2)  terenu położonego przy ul. Ciechomickiej w Płocku, 
3)  osiedla Podolszyce Południe w Płocku, 
4)  terenu ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum Handlowo-Usługowego Podolszyce Płocku, 
5)  terenu zawartego pomiędzy ul. Mostową, Norbertańską i brzegiem Wisły w Płocku,  
6)  terenu zawartego pomiędzy ul. Norbertańską, ul. Klonową, ul. Słoneczną, ul. Grabówka                   

i brzegiem Wisły w Płocku,  
7)  terenu położonego przy ulicy Żyznej w Płocku, 
8) obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz  

projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki,  
9) obszaru położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II                      
     i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku, 
10) obszaru położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej                          

i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w  Płocku. 
  

 Po uchwaleniu planów, będących w trakcie sporządzania miasto Płock będzie posiadało plany 
miejscowe dla terenów o powierzchni 3.269,35ha, co stanowić będzie 37,14% ogólnej powierzchni 
miasta.  
 
Komórka realizująca: Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa 
 
 

 Decyzje o przekwalifikowaniu gruntów oraz podziałów geodezyjnych 
 
W okresie I półrocza 2005 roku Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu 
Państwa rozpatrzył 2 wnioski dotyczące działalności gospodarczej w zakresie przekwalifikowania 
gruntów oraz podziałów nieruchomości – w obu przypadkach wydano decyzje zatwierdzające 
podział..  
 
Dane za Wydziałem Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Geodezji, Katastru i 
Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa 
 
 
Postanowienia § 4 uchwały dotyczące uaktualnienia i uaktywnienia działalności promocyjnej w 
zakresie oferty inwestycyjnej miasta Płocka oraz inwentaryzacji nieruchomości Gminy Płock i 
przygotowania oferty wybranych nieruchomości do wspólnego inwestowania z podmiotami 
zewnętrznymi. 
 
Komórka realizująca: Pełnomocnik ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania 
Bezrobocia: 
Centrum Obsługi Inwestora,  
Centrum Rozwoju Gospodarczego,  
Centrum Analiz Rynku Pracy. 
 
1. Przygotowano bazę nieruchomości prywatnych; obecnie dysponujemy informacjami o 22 
nieruchomościach prywatnych z Płocka i regionu; 



 

 8

baza nieruchomości gminnych; 11 ofert  
Centrum Obsługi Inwestora w I półroczu 2005  roku otrzymało 25 zapytań inwestycyjnych (w tym 2 
zapytania skierowane do COI za pośrednictwem PAIiIZ), na które udzielono odpowiedzi. Zapytania 
pochodziły zarówno od indywidualnych inwestorów krajowych jak i zagranicznych(14). Obecnie 
prowadzone są zaawansowane rozmowy o inwestowanie w PPP-T, na Trzepowie jak również na 
Skarpie Wiślanej. W odpowiedzi na pytania inwestycyjne przygotowano informacje o odpowiednich 
terenach (nieruchomościach), które zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującymi w Gminie Płock mogą być przeznaczone pod wskazaną inwestycję.  
2. Zorganizowano kazachską misję gospodarczą w dniu 18 marca 2005 r. Do udziału w misji 
zaproszono około 50 firm z Płocka. Ostatecznie udział w misji brało 11 płockich firm i 19 
kazachskich.  
3. Podczas VII Pikniku Europejskiego w dniu 7 maja 2005 r. zorganizowano Konferencję 

Gospodarczą Polsko-Brytyjską. 
4. Współpraca i udział wraz z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym  w 

Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji Central Europe Property & Investment 
Fair CEPIF 2005 jako jeden z wystawców. 

5. Przygotowano projekt Programu pomocy regionalnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Płock 
wraz z projektem Uchwały. Obecnie przedstawiono powyższe projekty do opinii Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

6. Uczestnictwo  i koordynacja udziału Urzędu Miasta Płocka w Programie Gmina Fair Play. 
7. Uaktywniono kontakty gospodarcze z miastami partnerskimi.  
8. Przedstawiono ofertę współpracy gospodarczej Płocka do większości Ambasad, Izb 

Gospodarczych w kraju i zagranicą. 
9. Podjęło współpracę celem określenia formy pomocy dla istniejących przedsiębiorstw działających 
na terenie gminy Płock. 
10. Współorganizacja z Instytutem Finansów i Bankowości konferencji: „Finansowanie nt. 
działalności bieżącej i inwestycyjnej przedsiębiorców – osób fizycznych” 9 czerwca 2005 r. 
11. Przeprowadzono rekrutację dla przedsiębiorstw z miasta i regionu w związku z organizowaną 
przez Ambasadę austriacką misją gospodarczą. Informacje na temat możliwości wzięcia udziału  w 
przedsięwzięciu, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Ambasady Austriackiej w Polsce zostały 
przekazane do 40 płockich firm z branż chemicznej, budowlanej, szkoleniowej, oświetleniowej. 
Ostatecznie udział w misji zgłosiły 2 płockie firmy z branży  chemicznej i unieszkodliwiana odpadów. 
12. Organizacja X Targów Pracy przy współpracy m.in. (8 czerwca 2005 rok) 
Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku  
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filia w Płocku 
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 
Centrum Wspierania Biznesu 
13. Współorganizacja z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku  kursów językowych i obsługi 
komputera dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku. 
Kurs języka angielskiego 
zakwalifikowano - 16 osób bezrobotnych 
rozpoczęło – 14 osób bezrobotnych 
Kurs języka niemieckiego 
zakwalifikowano - 8 osób bezrobotnych 
rozpoczęło – 8 osób bezrobotnych 
Kurs obsługi komputera 
zakwalifikowano - 17 osób bezrobotnych 
rozpoczęło – 17 osób bezrobotnych 
zakończyło – 15 osób bezrobotnych 
14. Organizowanie i koordynowanie prac związanych z kompleksową obsługą bezrobotnych 
absolwentów zatrudnionych w formie staży, w Urzędzie Miasta Płocka: pozyskiwanie informacji z 
Oddziałów i Referatów w zakresie określenia zapotrzebowania na stażystów, opracowanie wniosków 
o odbycie staży absolwenckich w Urzędzie Miasta, a następnie przekazanie ich do Powiatowego 
Urzędu Pracy, tworzenie i prowadzenie zestawień dotyczących zgłaszających się kandydatów na 
stażystów ze skierowaniami z Powiatowego Urzędu Pracy, umawianie kandydatów na stażystów, na 
rozmowy kwalifikacyjne, sporządzenie zestawień z rekrutacji absolwentów starających się o staże, 
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organizacja szkoleń B.H.P. dla nowo przyjętych stażystów, sporządzanie pism w sprawie staży 
absolwenckich, comiesięczne rozliczanie dokumentacji stażystów i przekazywanie dla Powiatowego 
Urzędu Pracy, bieżąca aktualizacja bazy danych stażystów odbywających staż w komórkach 
organizacyjnych urzędu. 
Ogółem w I półroczu 2005r. kompleksową obsługą objętych było 79 bezrobotnych zatrudnionych w 
formie staży, w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka 
15. Sporządzanie analiz dotyczących rynku pracy.  
16. Przygotowanie projektu uchwały „Płock dla Przedsiębiorczych”, przygotowanie projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z 
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku, przygotowanie 
projektu uchwały „ 
17.Przygotowanie materiałów do sporządzenia profesjonalnej prezentacji multimedialnej, która ma 
być narzędziem promocji gospodarczej miasta. 
18.Zainicjowanie projektu utworzenia w Urzędzie Miasta Płocka Lokalnego Okienka 
Przedsiębiorczości. 
19. Zamieszczono na stronie internetowej bieżące oferty inwestycyjne (oferty nieruchomości) będące 
własnością gminny jak i osób prywatnych,  
Informacje promocyjno-gospodarcze o Płocku zamieszczono ponadto w: 
Brytyjsko-Polskim Portalu Biznesowym 
The Warsaw Voice; The Polish Voice 
Katalog Targowy CEPIF 2005  
Nieruchomości PLUS 
Polska Giełda Nieruchomości  
Eurokontakt 
Wszystkie materiały promocyjne zarówno miasta Płock jak i samego Płockiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego były prezentowane na spotkaniach gospodarczych odbywających się w Płocku jak 
również w Warszawie (Targi Inwestycji i Nieruchomości CEPIF 2005 r.). 
Ponadto aktualna oferta PPPT znajduje się w bazie PAIiIZ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego i jest bieżąco przedstawiana inwestorom krajowym i zagranicznym zainteresowanym 
inwestowaniem w Polsce. 
20. Współorganizacja z Funduszem Mikro uroczystego otwarcia filii w Płocku – 14 czerwca 2005 r. 
zostało zaproszonych około 50 firm mikro. 
21. Uczestnictwo w spotkaniach Partnerstwa na Rzecz Ziemi Płockiej, którego celem jest poprawa 
dialogu pomiędzy społecznościami wiejskimi, władzami regionalnymi oraz instytucjami i 
organizacjami działającymi w regionie. Projekt służy wypracowaniu formy i planu działania struktury 
partnerskiej, integrującej wszystkie podmioty działające w powiecie na rzecz jego rozwoju. 
22. Współorganizacja ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi projektu „Aktywna Młodzież”. 
23. Sporządzanie projektu programu „Konkurs dla przedsiębiorców”. 
24. Zorganizowanie 12 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. 

 
Dane za Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania 
Bezrobocia – Centrum Obsługi Inwestora, Centrum Rozwoju Gospodarczego, Centrum Analiz Rynku Pracy 
 
4. Postanowienia § 5 uchwały dotyczące przekazywania corocznej dywidendy w spółkach z 

udziałem kapitałowym gminy powyżej 50% na inwestycje tychże podmiotów, o ile cel 
inwestycji wskazywać będzie na realne możliwości łagodzenia bezrobocia oraz nie 
pobierania dywidendy tych spółek do wysokości planowanych inwestycji 

 
Powyższa informacja dotyczy Spółek, w których Gmina posiada 100% (9 spółek) lub większościowy pakiet 
udziałów - Spółka RYNEX Sp. z o.o.  
 
Rok obrotowy 2004 zamknięto zyskiem w następujących Spółkach: 

1. Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
2. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
3. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
4. RYNEX Sp. z o.o.  
5. Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

 



 

 10

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o działaniach podjętych przez Spółki z udziałem Gminy Płock pod kątem 
możliwości łagodzenia skutków bezrobocia w Mieście Płocku  

w pierwszym półroczu 2005 roku 
 

p.  
Nazwa Spółki 

Zadanie inwestycyjne / rodzaj wykonywanej pracy 
 

Zatrud 
-nienie 

 

 
Dodatkowe informacje 

 
 

1. 

 
 

Zakład Utylizacji 
Odpadów 

OGÓŁEM:  
w tym: 

16 osób 
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- Kontynuacja zatrudnienia z 2004 roku: 
 
2. Zatrudnienie w ramach umowy z PUP w sprawie 

organizacji i finansowania robót publicznych 
3. Inni bezrobotni pozostający w stosunku pracy: 

10 osób 
 

4 osoby 
 

5 osób 

 
 
1) umowy na czas określony do 31.05.2007 
 
-  1 osoba - umowa na czas określony do 30.06.2005 
-  1 osoba - umowa na czas określony do 31.08.2005 
-  1 osoba – umowa na czas określony do 15.09.2005 
-  1 osoba – umowa na czas określony do 31.10.2005 
-  1 osoba – umowa na czas określony do 31.12.2005 
W przypadku dalszego wywiązywania się z powierzonych 
obowiązków istnieje możliwość przedłużenia w/w umów 
 

4. Staż dla bezrobotnych absolwentów – stażysta z 
Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie 

 

1 osoba 
 

- umowa na czas określony do 15.09.2005 

- Zatrudnienie w I półroczu 2005 roku ogółem: 
 
w tym: 
a) w dziale administracyjnym:  

 specjalista do spraw informatyczno – sprawozdawczych  
referent do spraw rozliczeń i kontroli 
referent do spraw administracyjnych 
Referent do spraw wspólnot mieszkaniowych  
 
b) w dziale produkcyjnym: 
operator sprzętu kołowego 
operator sortowni i kompostowni 
operator sortowni 
 
c) prace porządkowe oraz przy odzysku surowców 

wtórnych, wykonywane w ramach umowy Nr 1/2005 
z 1.06.2005 roku zawartej z PUP w Płocku w 
sprawie odbywania przygotowania zawodowego 
przez bezrobotnych – realizacja Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

 

6 osób 
 
 
 

3 osoby 
 
 
 
 

3 osoby 
 
 
 
 

8 osób 

 
 
 
 
1. umowa na czas określony do 31.10.2005 
2. umowa na czas określony do 15.09.2005 
3. umowa na okres próbny do 20.09.2005  
 
 
4. umowa na okres próbny do 30.06.2005 
5. umowa na okres próbny do 21.07.2005 
6. umowa na czas określony do 31.10.2005  
 
 
7. okres obowiązywania umowy – od 01.06. do 

30.11.2005. Po zakończeniu wskazanego okresu 
Zakład zobowiązany jest zatrudnić 4 osoby na okres 
nie krótszy niż 3 miesiące. 

 

OGÓŁEM: 16 osób  

w tym:   

1. Kontynuacja zatrudnienia z 2004 roku: 
 

 Prace biurowe 
 

4 osoby 
 
 
 
 
 

 
8. 1 osoba – umowa na czas określony do 09.03.2006 
9. 2 osoby – zostaną zatrudnione na czas nieokreślony 

od dnia 01.07. i 01.08.2005  
10. 1 osoba  - umowa na czas nieokreślony  

 

 
2. 

 
Miejski Zakład 

Gospodarki 
Mieszkaniowej – 

TBS Sp. z o.o. 
 
 

2. Zatrudnienie w I półroczu 2005 roku: 
 
W tym: 
a) Specjalista do spraw gospodarowania zasobami 

mieszkalnymi w ROM III 
b) Referent do spraw wspólnot mieszkaniowych  
 
 
c) Osoby bezrobotne, skierowane z PUP w ramach 

przygotowania zawodowego. 
Zatrudnienie na stanowiska: ogrodnik terenów zielonych do 
wykonywania prac związanych z konserwacją i pielęgnacją 
osiedlowych terenów zielonych, znajdujących się w zasobach 
mieszkaniowych administrowanych przez spółkę (8 osób),  oraz 
referent do wykonywania prac biurowych (2 osoby) 
 

12 osób 
 
 

1 osoba 
 

1 osoba 
 
 

10 osób 

 
 
 
11. Zatrudnienie z możliwością przedłużenia stosunku 

pracy 
12. 8 miesięczny staż, po czym zgodnie z  umową 

podpisaną z PUP osoba zostanie zatrudniona na 
okres 3 miesięcy  

13. od dnia 01.06.2005 na okres 3 miesięcy. Po 
zakończeniu okresu przygotowania zawodowego co 
najmniej 4 osoby zostaną zatrudnione na kolejne 3 
miesiące 
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3. 

 
Wodociągi Płockie 

Sp. z o.o. 
 

 
• zatrudnienie w ramach umowy zawartej z PUP w 

Płocku w sprawie odbywania przygotowania 
zawodowego przez bezrobotnych absolwentów – 
realizacja programu „Szansa na starcie w Płocku i 
powiecie płockim”, w tym: 

Zakres wykonywanych zadań: montaż sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, prace konserwacyjne, administracyjno – biurowe, 
organizacyjne i w zakresie informatyki   

 
17 osób 

 
 
 
 
 

 
14. okres obowiązywania umowy – od 09.06. do 

08.12.2005 bez możliwości przedłużenia.  
 

 
4. 

 
Miejskie 

Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego 

Sp. z o.o. 
 

 
Zatrudnienie bezrobotnych lokatorów, posiadających 
zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobach 
Spółki 
 

 
8 osób 

 
 

 
 
15. 4 osoby – umowa na czas nieokreślony 
16. 4 osoby – umowa zalecenie  

 

OGÓŁEM: 
w tym: 

36 osób  

1. Kontynuacja zatrudnienia z 2004 roku: 
 
Zatrudnienie w ramach realizacji nowych działań 
bieżących oraz robót publicznych 

31 osób 
 
 

 
- 1 osoba – umowa na czas określony do 31.07.2005 
- 1 osoba – umowa na czas określony do 14.09.2005 
- 8 osób –  umowa na czas określony do 31.12.2005 
- 4 osoby – umowa na czas określony do 31.12.2006 
- 1 osoba – umowa na czas określony 28.02.2007  
- 12 osób – umowa na czas określony do 31.12.2007 
- 4 osoby– umowa na czas nieokreślony 
 

 
5. 

 
Komunikacja 

Miejska – Płock 
Sp. z o.o. 

 

2. Zatrudnienie w I półroczu 2005 roku: 
 Kierowca autobusu 
 Elektromechanik 
 Referent do spraw informatyki 
 Referent do spraw sprzedaży 
 Kontroler biletów 

5 osób 
 
 

 
- 1 osoba – umowa na czas określony do 31.03.2007 
- 1 osoba – umowa na czas określony do 31.12.2005 
- 1 osoba – umowa na czas określony do 31.08.2005 
- 1 osoba – umowa na czas określony do 31.03.2006 
- 1 osoba – umowa na czas określony do 31.03.2006  

 
1. Kontynuacja zatrudnienia z 2004 roku: 
Zatrudnienie po odbyciu stażu absolwenckiego oraz w 
wyniku naturalnego ruchu kadr 
 

 
4 osoby 

 
- 2 osoby – umowa na czas określony do 31.08.2005 

- 1 osoba – umowa na czas nieokreślony od 
01.03.2005 

- 1 osoba – umowa na czas nieokreślony od 
01.04.2005 

 

 
6. 

 
Płocka Energetyka  
Cieplna Sp. z o.o. 

 
2. W pierwszym półroczu 2005 roku Spółka nie 
zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów 
 

 
---- 

 
------ 

 
7. 

 
RYNEX  
Sp. z o.o. 

 
W pierwszym półroczu 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów. 

 
8. 

Agencja Rewitalizacji 
Starówki ARS  

Sp. z o.o. 

 
W pierwszym półroczu 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów. 

 
9. 

Płocki Fundusz 
Poręczeń 

Kredytowych  
Sp. z o.o.  

 
W pierwszym półroczu 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów. 

 
10. 

Płocki Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
Sp. z o.o.  

 
W pierwszym półroczu 2005 roku Spółka nie zatrudniała osób bezrobotnych ani stażystów. 
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Dane za Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego 

 
5. Postanowienia § 6 uchwały dotyczące pkt.2 podjęcia i wzmożenia działań zmierzających do 

utworzenia na wyznaczonym terenie Miasta Płocka Płockiego Parku Technologicznego. 
 
Informacja w II części sprawozdania dotyczącej Projektów realizowanych przez Pełnomocnika Prezydenta 
Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia. 
 
6. Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
 
W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 2005 roku kontynuowano działania mające na 
celu podjęcie działalności statutowej Spółki.  
Ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka podwyższono kapitał zakładowy Spółki o 
500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych. 
Mając na względzie uzyskanie faktycznej możliwości udzielania poręczeń, prowadzono dalsze 
rozmowy z wybranymi podmiotami celem nawiązania współpracy min. Mazowieckim Funduszem 
Poręczeń Kredytowych, Funduszem Pożyczkowym „MIKRO”, Bankiem PKO Bp. oraz Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 
                                                                                        
 
7. Postanowienia § 9 uchwały dotyczące podejmowania działań mających na celu dostosowanie 

kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadgimazjalnym, a także w szkolnictwie wyższym 
pod potrzeby zmieniającego się rynku pracy 

 
Komórka realizująca: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty 
I. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego  w miesiącu  lutym dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie zawodowe przygotowali ofertę edukacyjną na  nowy rok szkolny 2005/06. 
W szkołach, dla których miasto Płock jest organem prowadzącym zaplanowano następujące klasy I: 
 
 
 
1. Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich im. L. Krzywickiego; 
  Płock, ul. Abp. Nowowiejskiego 4: 
technikum – 6 oddziałów klas I – 180 uczniów 
proponowane zawody: 
technik ekonomista  
technik handlowiec  
technik hotelarstwa  
 
liceum profilowane –3 oddziały klas I – 90 uczniów 
proponowany profil: 
ekonomiczno – administracyjny  
 
     szkoła policealna – 2 oddziały klas I – 60 uczniów 
proponowane zawody 
technik ekonomista  
technik prac biurowych/ asystent sekretariatu  
 
2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2; Płock, ul. Gwardii Ludowej 7  
technikum – 3 oddziały klas I – 90 uczniów 
proponowane zawody: 
technik mechanik  
technik elektryk 
technik elektronik  
 
zasadnicza szkoła zawodowa  - 2 oddziały klas I - 60 uczniów 
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proponowane zawody: 
mechanik pojazdów samochodowych  
elektromechanik 
elektryk  
technikum uzupełniające – 2 oddziały klas I – 60 uczniów 
proponowane zawody: 
technik mechanik  
technik elektryk 
 
     szkoła policealna – 2 oddziały klas I – 60 uczniów 
proponowane zawody: 
 technik elektronik 
 technik elektryk 
 
3.Zespół Szkół Technicznych – ZB; Płock, al. Kilińskiego 4: 
technikum – 3 oddziały klas I – 80 uczniów 
proponowane zawody: 
technik mechanik 
technik informatyk 
technik mechatronik 
 
liceum profilowane –  3 oddziały klas I – 90 uczniów 
proponowane profile 
zarządzanie informacją  
mechatroniczny  
  
     zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały klas I – 60 uczniów 
proponowane zawody; 
dekarz  
stolarz  
mechanik monter maszyn i urządzeń  
operator obrabiarek skrawających 
 
technikum uzupełniające – 1oddział klas I – 30 uczniów 
proponowany zawód 
technik mechanik  
 
     szkoła policealna – 2 oddziały klas I – 60 uczniów 
proponowane zawody: 
technik bhp  
technik informatyk  
 
4.Zespół Szkół Zawodowych Nr 6; Płock, ul. Padlewskiego 2 
technikum – 2 oddziały klas I – 60 uczniów 
proponowane zawody: 
technik technologii odzieży  
technik technologii żywności  
technik żywienia i gospodarstwa domowego 
 
liceum profilowane –  1 oddział klas I – 30 uczniów 
proponowany profil: 
usługowo – gospodarczy  
 
 
 
     zasadnicza szkoła zawodowa – 4 oddziały klas I / w tym wielozawodowa/ - 120 uczniów 
     proponowane zawody: 
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krawiec 
kucharz małej gastronomii  
oraz w klasie wielozawodowej 
elektromechanik 
mechanik pojazdów samochodowych 
stolarz 
rzeźnik - wędliniarz 
piekarz  
cukiernik  
 
     technikum uzupełniające – 1oddział klas I – 30 uczniów 
proponowane zawody: 
technik żywienia i gospodarstwa domowego  
technik usług fryzjerskich 
 
   szkoła policealna  - 1 oddział klas I – 30 uczniów 
   proponowane zawody: 
technik obsługi turystycznej  
 
5. Zespół Szkół Budowlanych Nr 1; Płock, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4 
 technikum – 5 oddziałów klas I – 150 uczniów 
proponowane zawody: 
technik budownictwa  
technik drogownictwa 
technik geodeta 
technik ochrony środowiska  
technik urządzeń sanitarnych  
 
liceum profilowane – 1 oddział klas I – 30 uczniów 
proponowany profil: 
kształtowanie środowiska  
 
     zasadnicza szkoła zawodowa – 3 oddziały klas I – 90 uczniów 
     proponowane zawody: 
 murarz 
 monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
 posadzkarz 
 malarz-tapeciarz 
 
     technikum uzupełniające – 2oddziały klas I – 60 uczniów 
proponowane zawody: 
technik budownictwa 
technik urządzeń sanitarnych 
 
   szkoła policealna  - 2 oddziały klas I – 60 uczniów 
   proponowane zawody: 
technik budownictwa 
technik urządzeń sanitarnych 
  
6.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 ; 
Płock, ul. Lasockiego 14 
5 oddziałów klas I – 80 uczniów 
proponowane zawody: 
krawiec 
fryzjer 
introligator 
stolarz 
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ogrodnik 
mechanik pojazdów samochodowych 
piekarz 
cukiernik 
kucharz małej gastronomii 
 
 Zgodnie z art. 39 ust.4 a i 5  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /j.t. Dz. U z  
2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm./ proponowane zawody i kierunki kształcenia ogólnozawodowego 
uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia w Płocku. 
 
 II.  W ramach wdrażania kolejnego (IV) etapu reformy systemu oświaty dla  absolwentów 
młodzieżowych /przede wszystkim/ liceów ogólnokształcących i profilowanych powołany został 
nowy typ szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej zawodowo na poziomie technika – szkoła policealna. 
W Płocku - Rada Miasta zadecydowała o przekształceniu dotychczasowych  policealnych studiów 
zawodowych w nowe ponadgimnazjalne szkoły policealne w: Zespole Szkół Ekonomiczno – 
Kupieckich, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 6, Zespole Szkół 
Budowlanych Nr 1 oraz o utworzeniu szkoły policealnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2. Nabór 
do tych szkół będzie się odbywał w miesiącu sierpniu. 
 
 III. Na rok szkolny 2005/06 pozostaje aktualne ograniczanie  nadgodzin nauczycieli 
pracujących w płockich szkołach prowadzonych przez Miasto. Co roku możliwym jest zatrudnianie 
nowych nauczycieli, ale o faktycznym zatrudnieniu w konkretnych placówkach i specjalnościach 
nauczycielskich można będzie mówić w terminie późniejszym,  nowe umowy podpisywane są  w 
zasadzie z dniem 1 września a w praktyce  płynną pracę dydaktyczną szkoły osiągają do końca 
września.  
Szczególnie jest to istotne w zespołach szkół zawodowych, gdzie rekrutacje do klas pierwszych 
różnych typów szkół odbywają się w różnych terminach i od ich wyników zależy liczba wakujących 
godzin nauczycielskich 
 
 

Część II 
Realizacja projektów prowadzonych  

przez  
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych 

Form Zwalczania Bezrobocia 
 

Nazwa projektu  Opis projektu 

 
 
Płocki Park  
Przemysłowo-Technologiczny 
 

 
Informacje dot. działalności spółki pod nazwą Płocki 
Park Przemysłowo-Technologiczny prosimy 
kierować do ww. Spółki na adres:  09-400 Płock, ul. 
Zglenickiego 42 A, tel. (024) 364-03-50, fax 364-03-
52 

Nadwiślańskie Bulwar Narodów i Kultur wraz z 
Centrum Kultury Europejskiej 

W okresie sprawozdawczym od stycznia do czerwca 
2005 r. wystąpiono z pismem do pięciu   biur 
projektowych z prośbą o przedstawienie oferty na 
wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej 
wraz z projektem wizualizacyjnym projektu pod 
nazwą „Nadwiślański  Bulwar Narodów i Kultur wraz 
z Centrum Kultury Europejskiej” 
Nie otrzymano pisemnej odpowiedzi z żadnego biura 
projektowego. 
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Płocki Fundusz Inwestycyjny  
W okresie sprawozdawczym zainicjowano działania 
zmierzające do utworzenia Spółki pod nazwą „Płocki 
Fundusz Inwestycyjny”. 
W tym celu przygotowano niezbędne materiały 
normatywne min. Uchwałę w sprawie utworzenia 
spółki z udziałem Miasta Płocka pod firmą „Płocki 
Fundusz Inwestycyjny” i Akt Założycielski. 
Powyższe materiały oczekują na akceptację władz 
miasta. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji 
zostaną podjęte rozmowy z potencjalnymi 
inwestorami. 
 

Lokalne Okienko Przedsiębiorczości Celem wspierania powstawania i rozwoju firm 
lokalnych oraz przyciągania zewnętrznych do 
prowadzenia działalności na terenie gminy Płock 
zarekomendowano inicjatywę wspieraną przez Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a  dotyczącą 
powołania Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości  
w Biurze Obsługi Klienta tutejszego urzędu W 
okienku tym przedsiębiorca – jako interesant urzędu – 
będzie mógł dokonać zarówno wszelkich 
formalności,                 jak i uzyskać niezbędne w tym 
zakresie informacje.  

 


