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W tym roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, obiekty sportowe, galerie sztuki itp. miasto przeznaczyło 
prawie 80 mln zł.


W budżecie zaplanowano dofinansowanie organizacji pozarządowych o charakterze sportowym i kulturalnym, 
na kwotę 3 mln zł, w ramach czego przewidywane są turnieje, szkolenia i zawody sportowe oraz wiele imprez 
kulturalnych. 


Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (POKiS)
InsInstytucja ta już od wielu lat jest jednym z głównych organizatorów dużych muzycznych imprez masowych 
i kulturalnych w Płocku. W tym roku na działalność POKiS-u miasto przeznaczyło 4,64 mln zł, planując m.in.:
• Festiwal Muzyki Jednogłosowej (27-29 marca; Bazylika Katedralna),
• Międzynarodowy Dzień Kaszanki – Biesiada Śląska (1 maja; Stary Rynek – mała scena),
• Kabareton – z udziałem najlepszych kabaretów z całej Polski (1 maja; amfiteatr),
• XI Piknik Europejski (9-10 maja; Stary Rynek/amfiteatr),
• Dzień Dziecka (31 maja; ZOO),
•• Dni Historii Płocka, Dzień Chemika (5-7 czerwca; Wzgórze Tumskie, Stary Rynek, amfiteatr),
• 30-lecie działalności zespołu BAJM (13 czerwca; amfiteatr),
• „Reggaeland” – koncert na plaży w rytmie reggae (10-11 lipca; plaża nad Wisłą),
• „Audioriver” – koncert muzyki elektronicznej (7-9 sierpnia; plaża nad Wisłą),
• „Rynek Sztuki” – synteza trzech wydarzeń – Nadwiślańskiego Festiwalu Teatrów 
 Ulicznych, Jazzu na Starówce oraz Kina Letniego (17-23 sierpnia; Stary Rynek),
• Wybory Miss Polski (5 lub 6 września; amfiteatr).* 


*Niektóre terminy mogą ulec zmianie.*Niektóre terminy mogą ulec zmianie.








Wydatki przewidziane w 2009 roku na pomoc społeczną i ochronę zdrowia to 82,32 mln zł.


Pomoc społeczna realizowana jest m.in. w oparciu o Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 
Płocka na lata 2006-2013 oraz Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008-2013, m.in. we 
współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  
OsobOsoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(MOPS) w Płocku, który m.in. przyznaje i wypłaca przewidziane przez ustawę świadczenia oraz organizuje pracę 
socjalną. W 2009 roku MOPS realizuje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekty na kwotę blisko 
2 mln zł.


Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia w 2009 roku (w mln zł)
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Budżet Płocka na 2009 rok wynosi 660,1 mln zł. Składają się na niego pieniądze pozyskiwane jako dochody 
własne, subwencje z budżetu państwa lub też dotacje celowe.


Budżet miasta pochodzi z:
• podatków i opłat lokalnych – 185,1 mln zł (w tym największe znaczenie dla budżetu mają podatek od 
 nieruchomości od osób prawnych i fizycznych),
• należnej miastu części podatków dochodowych osiąganych przez mieszkańców i płockie firmy – 174,6 mln zł, 
• budżetu państwa, otrzymane w formie dotacji i subwencji – 194,2 mln zł (głównie na oświatę i pomoc społeczną),
•• majątku miasta – 56,3 mln zł (z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i dzierżawę oraz ze sprzedaży majątku), 
• przychodów podlegających zwrotowi – 50 mln zł (pochodzące z kredytu bankowego).


Skąd miasto będzie miało pieniądze w 2009 roku


Roczne dochody budżetu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca Płocka stanowią kwotę ponad 4.500 zł. 
Z tytułu osiągania wysokich dochodów miasto odprowadza do budżetu państwa ponad 27,5 mln zł rocznie na 
rzecz biedniejszych gmin. 
 
        








Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, oprócz wspomnianego osiedla przy ul. Armii Krajowej, 
kontynuuje budowę osiedla przy ul. Jana Pawła II „Wieś”. Powstają tam cztery budynki mieszkalne, w których 
będzie 130 mieszkań o powierzchni od 32 do 63 m2. Teren osiedla, z miejscami parkingowymi i dwoma placami 
zabaw, zostanie ogrodzony. Przewidywany termin zakończenia to wrzesień 2009 roku.


Spółka przewiduje również zakończenie w tym roku realizacji budowy domów jednorodzinnych przy 
ul. Zubrzyckiego na Podolszycach Południe. Powstanie tam 6 domów w zabudowie bliźniaczej z garażami, wraz 
z z infrastrukturą (droga dojazdowa, chodniki). Planowany termin zakończenia inwestycji, to wrzesień 2009 roku.


W tym roku rozpoczną się także prace budowlane zespołu budynków „Złoty Róg” przy zbiegu ulic: Kwiatka, 
Bielska i Sienkiewicza w Płocku.








WPI - wybrane inwestycje na płockich osiedlach


Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest rozpisanym na okres kilku lat planem całości zamierzeń inwestycyjnych, 
opracowanym w formie zbiorczych zestawień planowanych przedsięwzięć wraz z terminami ich realizacji oraz 
wysokością potrzebnych nakładów finansowych. W ujęciu dynamicznym, WPI jest procesem decyzyjnym 
wyboru strategicznych inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu w taki sposób, aby suma korzyści (finansowych, 
społecznych, ekologicznych i innych) osiągniętych dzięki ich realizacji była jak największa. Wieloletni Plan 
Inwestycyjny na lata 2009-2013 dla Płocka został podjęty Uchwałą Nr 412/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 
25 listopada 2008 roku i jest dostęp25 listopada 2008 roku i jest dostępny na stronie www.bip.plock.eu (Zamierzenia i programy).


OBSZAR 1 - CIECHOMICE, GÓRY, RADZIWIE, PRADOLINA WISŁY








OBSZAR 3 - PODOLSZYCE POŁUDNIE, PODOLSZYCE PÓŁNOC, ZIELONY JAR








Atrakcyjność wizualna i użytkowa miasta jest 
głównym magnesem przyciągającym turystów 
i inwestorów, a także powodem zadowolenia 
mieszkańców. Dlatego inwestycje poprawiające 
wizerunek miasta są uznawane za priorytetowe. 


MilioMilion złotych przeznaczono w tym roku na 
rewitalizację miasta i dotacje dla właścicieli, 
których kamienice wpisane są do rejestru 
zabytków. Dotychczas z tego zadania dofinanso-
wano 36 zabytkowych budynków.
 
Również Agencja Rewitalizacji Starówki (ARS) 
zaangażowała się w zadanie rewitalizacyjne. 
Spółka chce odbudować kamienicę przy Starym 
Rynku 5, która zachowała się jedynie na starych 
fotografiach. Według planów, budynek wraz 
z pierzeją wzdłuż ul. Bielskiej będzie miał łączną 
powierzchnię 1,2 tys. metrów kwadratowych. 


ARS posiada także koncepcję architektoniczną 
zagospodarowania Placu 13-tu Straconych.  
Obecnie trwają prace nad kompletną 
dokumentacją projektową i jeszcze w tym 
roku mają się rozpocząć prace budowlane 
obiektu usługowo-handlowego z parkingiem 
podziempodziemnym. Zakończenie inwestycji przewidy-
wane jest na 2010 rok.








Znaczące inwestycje, współfinansowane z funduszy europejskich, związane są przede wszystkim z projektami 
drogowymi. 
W 2008 roku przygotowano i złożono pięć wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:
• Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki w Płocku – etap I.
• Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki w Płocku – etap II.
• Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku.
•• Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką).
• Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd
• Budowa IV odcinka dróg dojazdowych do nowej przeprawy mostowej.


W tym roku planujemy złożyć wnioski o środki z Unii Europejskiej m.in. na następujące inwestycje:
• rewitalizację Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. T. Kościuszki,
• budowę parkingu wielopoziomowego,
• rozbudowę i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne,
•• przebudowę boiska i urządzeń sportowych oraz budowę warsztatów szkolnych w Zespole Szkół 
 Zawodowych Nr 2,
• budowę przedszkola wraz z zapleczem kulturalno-sportowym na terenie osiedla Ciechomice,
• budowę warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę boisk, traktów komunikacji  
 pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości,
• budowę kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej,
• uporządkowanie gospodarki ściekowej w Płocku (etap I) – Wodociągi Płockie Sp. z o.o.,
•• obwodnica północno-zachodnia.








Rozpocznie się budowa przedszkola z zapleczem kulturalno-sportowym na osiedlu Ciechomice - przewidywany 
termin zakończenia to 2010 rok. 
Również osiedle Radziwie będzie miało nowe przedszkole – budowa rozpocznie się w bieżącym roku, a zakończy 
w 2010.
W 2009 roku przewidziany jest remont i rozbudowa budynku, wykonanie parkingu, urządzenie ogrodu i placu 
zabaw oraz budowa ogrodzenia i nowych przyłączy mediów Przedszkola Nr 1 przy ul. Kościuszki. 
PPonadto, w Przedszkolu Nr 11 przy ul. Bielskiej zostanie wykonany remont, a w Przedszkolu Nr 16 przy                    
ul. Wolskiego – opracowany projekt techniczny wraz z analizą opłacalności remontowej.


Szkoły podstawowe


Od kilku lat zmniejsza się liczba uczniów w szkołach podstawowych. W 2008 roku było ich 7.304. 
W 2009 roku kontynuowany będzie, realizowany od 4 lat, projekt pod nazwą „Nasza szkoła – szkołą 
wspierającą uzdolnienia”, który ma na celu pobudzenie kreatywności uczniów.


Ponadto, duża część wydatków przeznaczana jest na:
•• kontynuację programu pomocy stypendialnej dla uczniów – stypendia socjalne dla osób będących w trudnej 
 sytuacji materialnej oraz stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
• szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci (koła przedmiotowe, koła zainteresowań, SKS) oraz zajęć 
 wyrównawczych,
• naukę w klasach integracyjnych i specjalnych (w 15 klasach integracyjnych i 4 klasach specjalnych).
Zaplanowano również przebudowę boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Piasta Kołodzieja. 
WW 2009 roku nastąpi rozpoczęcie prac przygotowawczych do budowy sali gimnastycznej.
Ponadto zostaną wykonane remonty w szkołach podstawowych: Nr 3 przy ul. Kossobudzkiego, Nr 6 przy                
ul. 1 Maja, Nr 11 przy ul. Kochanowskiego, Nr 16 przy ul. Piasta Kołodzieja oraz Nr 20 przy ul. J. Korczaka.


Gimnazja


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








Godziny pracy
Urzędu Miasta Płocka


Godziny pracy
Oddziału Komunikacji


Biuro Obsługi Klienta








Główne zadania z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w 2009 roku.


W budżecie zabezpieczono również środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
– 3,13 mln zł. W ramach tego programu przewiduje się objęcie pomocą żywieniową 4.900 osób, w tym 2.600 
dzieci i 2.300 dorosłych. 


Aktywizacją osób bezrobotnych od 1 stycznia 2008 roku zajmuje się m.in. Miejski Urząd Pracy (MUP), który mieści 
się w dawnym budynku Petrobudowy przy ul. 3 Maja 16 (tel. 024 267-46-71). 


OsoOsoby, które potrzebują pomocy prawnej w sprawach związanych z kupionym produktem lub usługą, mogą 
ją bezpłatnie uzyskać w Biurze Rzecznika Konsumentów pod numerem telefonu 024 367-15-81 lub osobiście 
w budynku Urzędu Miasta Płocka.


Ochrona zdrowia płocczan realizowana jest m.in. poprzez programy zdrowotne oraz działalność publicznych 
i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.








Wybrane inwestycje drogowe realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, ul. Bielska 9/11 w 2009 roku








W tym roku zamierzamy również ogłosić trzy konkursy, których rozstrzygnięcie i realizacja zwycięskich 
propozycji podniesie atrakcyjność wizualną Płocka:
• na opracowanie pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z koncepcją zagospodarowania placu Gabriela 
 Narutowicza,
• na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów położonych w rejonie Skarpy Wiślanej, zamkniętych 
 ulicami Dolną, Górną, Wodną, Graniczną, Wyszogrodzką, Gościniec i Grabówka, obejmujących ok. 220 ha,
•• na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zlokalizowanych w części lewobrzeżnej miasta, 
 w rejonie Skarpy Wiślanej, zamkniętych ulicami Jordanowską, Nowociechomicką i trasą dojazdową do mostu 
 im. Solidarności, obejmujących ok. 500 ha. 
Rozstrzygnięcie wszystkich konkursów powinno nastąpić w grudniu tego roku.








Płockie szkoły i przedszkola, jak co roku, mogą liczyć na przebudowę i remonty budynków oraz doposażenie    
w pomoce naukowe. Część wydatków na edukację przeznaczana jest na funkcjonowanie 69 placówek szkolno-
wychowawczych.
Nakłady finansowe na edukację przekroczą w tym roku 212 mln złotych.


Wydatki na placówki szkolno-wychowawcze w 2009 roku (w mln zł)


Przedszkola


W zakresie edukacji przedszkolnej w 2009 roku miasto przeznaczy pieniądze m.in. na:
•• edukację dzieci niepełnosprawnych w 17 oddziałach integracyjnych i 3  specjalnych,
• finansowanie zajęć z zakresu terapii i rehabilitacji niepełnosprawnych przedszkolaków,
• finansowanie dodatkowych, nieodpłatnych dla rodziców, zajęć w przedszkolach,
• wydłużenie godzin pracy w Przedszkolu nr 14 przy ul. Miodowej.


 








Oświetlenie
Ważną pozycję w wydatkach na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowi oświetlenie płockich ulic, 
placów, dróg i obiektów. 
Miasto zainwestuje m.in. w:
• opracowanie projektu budowy oświetlenia ciągu ulicznego Lachmana-Banacha,
• uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ulicy Semestralnej i w rejonie budynku przy ulicy Wolskiego 6,
•• demontaż istniejącego i budowa nowego oświetlenia na odcinku ul. Południowej,
• iluminację budynku Ratusza.
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KONKURS


Szanowni Państwo,


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


Pytania konkursowe:


1. Ile wynosi budżet Płocka na 2009 rok?
2.2. Przy jakiej ulicy budowany będzie kompleks oświatowy wraz z salą gimnastyczną i terenami sportowo-
  rekreacyjnymi?
3. Ile przejść dla pieszych doświetlono w latach ubiegłych?


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


• 2 x zestaw albumów Mirosława Łakomskiego „W 80 dni dookoła Płocka” i „Album Tumski”,
• 2 x książka „Baśnie i legendy o Płocku” oraz ozdobna podkładka pod kubek,
• 4 x album „Płock – miasto na Tumskim Wzgórzu” z kubkiem promocyjnym miasta,
•• 4 x album „Skarby Towarzystwa Naukowego Płockiego” z kubkiem promocyjnym miasta.


Odpowiedzi z dopiskiem KONKURS prosimy przesyłać do 15 czerwca 2009 roku na adres:


Urząd Miasta Płocka
Oddział Komunikacji Społecznej


ul. Stary Rynek 1
09-400 Płock


Prosimy o dokładne podanie adresu i numeru telefonu.


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


Oddział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Płocka


plac Stary Rynek 1, pok. E-46
09-400 Płock


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








OBSZAR 7 - ŁUKASIEWICZA, TYSIĄCLECIA, TRZEPOWO


OBSZAR 8 - DOBRZYŃSKA, SKARPA, WINIARY








OBSZAR 4 - WYSZOGRODZKA, MIĘDZYTORZE













Na co miasto wyda pieniądze w 2009 roku?


Wydatki budżetu miasta przeznaczane są na wszystkie dziedziny życia, w tym głównie na: 
•  edukację – 212,3 mln zł,
•  drogi – 89,1 mln zł, 
•  opiekę społeczną i ochronę zdrowia – 82,3 mln zł, 
•  promocję miasta, administrację publiczną i komunikację społeczną – 50 mln zł, 
••  gospodarkę komunalną – 13,8 mln zł, 
•  gospodarkę mieszkaniową – 14,1 mln zł, 
•  wpłatę do budżetu państwa na rzecz biedniejszych samorządów – 27,5 mln zł.


Pozostałe wydatki to: bezpieczeństwo, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój kultury, funkcjonowanie miejskich 
obiektów sportowych czy utrzymanie Ogrodu Zoologicznego.








Środki przeznaczone na bezpieczeństwo w 2009 roku to 16,23 mln zł. Rozumiany w szerokim zakresie porządek 
publiczny i bezpieczeństwo płocczan miasto zapewnia poprzez ścisłą współpracę z powiatowymi i gminnymi 
służbami, inspekcjami i strażami, m.in. z Komendą Miejską Policji w Płocku, Komendą Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Płocku czy ze Strażą Miejską w Płocku.


Zadania związane z bezpieczeństwem wykonuje także Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności 
i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Płocka, który m.in. opracowuje plany na wypadek sytuacji kryzysowych. 
WW ramach oddziału funkcjonuje Centrum Monitoringu Wizyjnego, na którego działanie przeznaczono w 2009 roku 
ponad 1,5 mln zł. Obsługa monitoringu realizowana jest w systemie zmianowym przez 24 godziny na dobę.


Ponadto, dla poprawy bezpieczeństwa planowane są następujące działania:
 • sfinansowanie zwiększenia etatów dzielnicowych – 0,20 mln zł,
 • sfinansowanie dodatkowych patroli policji – 0,28 mln zł,
 • rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery.


W planie finansowym na 2009 rok przewidziano również środki na doświetlanie przejść dla pieszych przy ulicach: 
  • Dobrzyńska-Kobylińskiego,
 • Bielska w rejonie budynku Poczty,
 • Chopina,
 • Kutnowska przy Zespole Szkół Rolniczych,
 • Bielska przy budynku Starostwa Powiatowego,
 • Kazimierza Wielkiego na odcinku od Nowowiejskiego do Topolowej.
Dzięki tej akcji, w latach ubiegłych doświetlono 17 przejść dla pieszych. 


Nad bezpiecNad bezpieczeństwem publicznym czuwać będą również strażnicy miejscy. 
Na ich działalność patrolową, prewencyjną i kontrolną zarezerwowano 
w budżecie ponad 4 mln zł. Istotnym elementem działalności Straży Miejskiej
jest również praca Referatu Szkolno-Edukacyjnego, który realizuje programy 
profilaktyczno-edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży.








OBSZAR 2 - BOROWICZKI, IMIELNICA








W tym roku na inwestycje drogowe miasto przeznaczyło blisko 90 mln zł.
Jedną z najbardziej oczekiwanych, szczególnie przez płockich kierowców, jest budowa strefy parkingowej 
w obszarze Starego Miasta. Projekt przewiduje m.in. budowę kilkukondygnacyjnego obiektu przy ul. Kościuszki, 
mieszczącego ok. 350 pojazdów. W 2009 roku zabezpieczono na ten cel 2,4 mln zł, a zakończenie planuje się 
na 2010 rok. 
Pozostałe najważniejsze inwestycje w zakresie transportu przedstawiają poniższe tabele.


Wybrane inwestycje realizowane przez Urząd Miasta PłockaWybrane inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Płocka








Główne zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku.


W 2009 roku kontynuowany jest dla płocczan szeroki zakres programów zdrowotnych, na które przeznaczono 
ponad 2,3 mln zł: 
• profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów sutka (przeznaczony dla pań w wieku 35-49 lat), jelita grubego 
 i prostaty,
• badanie PET dla osób, u których wykryto lub istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
•• białe soboty, w czasie których mieszkańcy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad specjalistycznych, 
 m.in. dermatologicznych, laryngologicznych, okulistycznych,
• w zakresie edukacji przedporodowej,
• profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i więcej,
• szczepień przeciw meningokokom dla dzieci,
• adresowane do dzieci i młodzieży:
- program promocji zdrowia w szkołach,
-- program stomatologiczny.


O ochronę zdrowia zadba również Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej (PZOZ). W budżecie na 2009 rok 
zabezpieczono 1,2 mln zł na zakup sprzętu medycznego, umożliwiającego wczesną diagnostykę dla oddziałów 
zabiegowych.








Wybrane inwestycje podnoszące atrakcyjność Płocka








Środki budżetowe przeznaczone na administrację publiczną obejmują m.in. działalność urzędu miasta, rady miasta 
oraz promocję. W 2009 roku zarezerwowano łącznie na ten cel ok. 50 mln zł.
Zwiększeniu rozpoznawalności Płocka (a więc i pośrednio jego dochodów) służy promocja miasta. Jest to ważny 
element działalności administracji publicznej. Poprzez udział w targach czy organizację imprez turystycznych, 
chcemy zwiększyć zainteresowanie wśród turystów, inwestorów i mieszkańców walorami naszego miasta 
i regionu, a także pozyskać jak największe grono odbiorców naszej oferty.
W W tym roku miasto przeznaczy pieniądze m.in. na:
1) Promocję miasta, w tym:
 • udział w targach inwestycyjnych i turystycznych o zasięgu międzynarodowym oraz krajowym, m.in. ITB 
  w Berlinie, targi „Lato” w Warszawie,
 • prezentację „I love Płock” w Fabryce Trzciny,
 • współpracę z miastami partnerskimi,
 • oznakowanie szlaku turystycznego „Mazowsze Chopina” w Płocku,
  • wydanie nowego informatora o Płocku oraz realizację filmu promocyjnego o Płocku,
 • międzynarodowe i krajowe szkolenia oraz konferencje w ramach CIFAL Płock,
 • organizację Pikniku Europejskiego,
 • współorganizację Festiwalu Filmów Turystycznych.
2) Promocję gospodarczą:
 • udział w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych,
 • zamieszczenie reklamy Płocka w magazynach biznesowych,
  • opracowanie analizy marketingowej możliwości rozwoju inwestycji w sektorze turystyki 
  i sportu na terenie Płocka,
 • dodruk folderu inwestycyjnego „Strefa Inwestora”.
3) Komunikację społeczną, m.in.:
 • organizowanie spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami,
 • wydawanie dwutygodnika informacyjnego dla płocczan „Sygnały Płockie” oraz cotygodniowego telewizyjnego  
  programu informacyjnego „Wieści z ratusza”,
  • prowadzenie kampanii społecznych (np. „Czy potrafisz pomóc?” nt. udzielania pierwszej pomocy na drodze,  
  „Czas na zdrowie” nt. bezpłatnych programów zdrowotnych), 
 • wydawanie publikacji informacyjnych dla mieszkańców miasta (m.in. „Spacer po ratuszu”, „Na co wydajemy  
  nasze pieniądze?”).


Ważnym elementem ww. zadań, jest współpraca z innymi krajami, która pozwala na kreowanie pozytywnego 
wizerunku miasta poza granicami Polski. W ramach promowania i poznawania miasta poprzez imprezy 
turystyczne, zaplanowano ponadto ok. 30 cyklicznych imprez turystycznych (rajdów, zlotów), w których 
prprzewidywany jest udział ok. 13.000 płocczan.













OBSZAR 6 - DWORCOWA, KOCHANOWSKIEGO








Struktura wydatków Budżetu Miasta Płocka w 2009 roku 
według głównych grup








Gospodarka wodna
W 2009 roku zaplanowaliśmy dalszą rozbudowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
Zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlu Borowiczki i Imielnica w Płocku” 
pozwoli m.in. na dokończenie budowy oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Grabowej. Ponadto, w rejonie 
ulic: Granicznej, Jędrzejowej, Urodzajnej, Traktowej i Dobrzyńskiej zostaną poddane konserwacji urządzenia 
melioracji wodnych, położonych na terenach rolniczych (ogrody działkowe).


Utrzymanie czystości i zieleniUtrzymanie czystości i zieleni
Utrzymanie czystości w mieście będzie nas kosztowało ponad 5,5 mln zł.
Kwota ta zostanie przeznaczona między innymi na:
• utrzymanie czystości i porządku w mieście i w pasach dróg,
• konserwację zieleni (parki, zieleńce i inne) i w pasach dróg – m.in. zostaną nasadzone kwiaty jednoroczne 
 na Placu Narutowicza, Bulwarze nad Wisłą, w Parku Północnym itp.,
• pielęgnację drzew,
•• utrzymanie, konserwację i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej.


Kontynuowana będzie również wymiana nawierzchni alejek wraz z regulacją odpływu na terenie parku za Tumem 
oraz przy sądach.
Planowane jest wykonanie inwentaryzacji i projektu demontażu schodów łączących „Park na Górkach” z podnóżem 
Skarpy.
PPonownie będziemy zachęcać mieszkańców Płocka do dbania o środowisko, poprzez aktywne działania związane 
m.in. z selektywnym gromadzeniem odpadów, udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz uczestnictwo w obchodach 
Dnia Ziemi.
Swój udział w poprawie czystości w mieście ma również Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
w Kobiernikach. W 2009 roku planuje on budowę składowiska odpadów o powierzchni 3,4 ha. Przewidywana jest 
także modernizacja zakładu o instalację do termicznego przekształcania odpadów. 








OBSZAR 5 - STARE MIASTO, KOLEGIALNA








Na co miasto wyda pieniądze w 2009 roku?


• wydatki na inwestycje – 150,5 mln zł. 
Inwestycje są głównym czynnikiem rozwoju miasta i podnoszą komfort życia mieszkańców. W budżecie Płocka 
znalazło się ponad 80 zadań inwestycyjnych.


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


*plan wydatków na inwestycje wg budżetu miasta 2009 roku*plan wydatków na inwestycje wg budżetu miasta 2009 roku


• wydatki na realizację zadań bieżących – 492,1 mln zł. 
Zadania bieżące miasta to utrzymywanie na satysfakcjonującym poziomie wszystkich dziedzin życia miasta oraz 
realizacja najważniejszych potrzeb mieszkańców. 
Podstawowe zadania bieżące to: utrzymanie placówek oświatowych, pomoc społeczna, programy profilaktyki 
zdrowotnej, bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie i remonty dróg, utrzymanie czystości i zieleni w mieście, 
oświetlenie miasta, remonty zasobów mieszkaniowych (w tym dotacje na prace remontowe dla właścicieli 
kamienikamienic wpisanych w rejestr zabytków), dodatki mieszkaniowe, organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych, 
utrzymanie obiektów sportowych, wpłata do budżetu państwa na rzecz biedniejszych samorządów, odsetki od 
kredytów i obligacji, administracja i promocja miasta.


• inne wydatki – 17,5 mln zł.
W 2009 roku składa się na nie: wykup obligacji oraz spłata kredytów inwestycyjnych i pożyczek.








Edukacyjna opieka wychowawcza
W tegorocznym budżecie nie zabraknie również funduszy na wsparcie dla specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych i placówek 
wychowania pozaszkolnego.
PlanoPlanowana jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 – w tym roku będzie opracowana 
dokumentacja techniczna nowego dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na pomieszczenia warsztatowe 
do nauki zawodu i przysposobienia do pracy. 


Szkoły wyższe
W roku bieżącym miasto zaplanowało wydanie 0,75 mln złotych na działalność dydaktyczną szkolnictwa 
wyższego. Zorganizuje również IV edycję konkursu „Dyplom dla Płocka”. Program ten skierowany jest do 
absolwentóabsolwentów płockich wyższych uczelni, którzy piszą prace inżynierskie, magisterskie i licencjackie o tematyce 
naukowo-badawczej, związanej z rozwiązywaniem problemów gospodarczych i społecznych oraz technicznych 
w naszym mieście. 


Miasto wspiera szkoły wyższe również poprzez m.in.:
• rozwój i modernizację bazy lokalowej (np. zakup sprzętu komputerowego, modernizacja i remont sal 
 dydaktycznych),
• wzbogacanie księgozbiorów bibliotek z ich archiwami, 
•• finansowe i merytoryczne wspieranie rozwoju kultury, sportu i turystyki środowisk akademickich,
• popularyzację dorobku nauki – wsparcie finansowe organizowanych sympozjów, seminariów o charakterze 
 ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto w kraju i na świecie.








Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego (POS)
Nasi wspaniali muzycy w tegorocznym budżecie mają zabezpieczoną kwotę 3,13 mln zł. Przeznaczona jest ona 
m.in. na organizację 31 koncertów symfonicznych otwartych, 2 koncertów kameralnych oraz 11 koncertów 
symfonicznych szkolnych, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród płocczan. Koncerty 
planowane są również dla najmłodszych mieszkańców powiatu płockiego. POS przewiduje 234 audycje 
umuzykalniające i 35 koncertów kameralnych w przedszkolach. 
WW wakacje odbędzie się XI Letni Festiwal Muzyczny, który został zainicjowany w 1999 roku. W ramach festiwalu 
odbędą się koncerty symfoniczne, kameralne, oratoryjne, operowe, operetkowe, prezentowana będzie także 
muzyka jazzowa i popularna. 
Po raz czwarty usłyszymy również koncert pn. „Sercom, które słyszą...”. Gościnnie wystąpi Mieczysław Szcześniak.


Płocka Galeria Sztuki (PGS)
Płocka Galeria Sztuki w tym roku zaplanowała zorganizowanie wystaw sztuki współczesnej, 
odczyty, spotkania autorskie, pokazy filmowe, na co otrzymała od miasta 0,14 mln zł. PGS 
zamierza w zamierza w tym roku zaprezentować również prace wybitnych polskich i zagranicznych 
twórców. Będą to m.in.:
• V Forum Malarstwa Polskiego „Natura rzeczy”,
• „Historia bielizny damskiej”,
• Krzysztof Wellman - „Kuchnia Filmowa”
• II Ogólnopolskie Biennale Miniatury Cyfrowej,
• Malarstwo Haiti,
•• Drzeworyt Japoński.
Ponadto, Płocka Galeria Sztuki planuje przeprowadzenie 7 warsztatów (plastycznych 
i cyfrowych), związanych tematycznie z wystawami oraz zorganizowanie 3 konkursów 
adresowanych do  młodzieży z Płocka i okolic miasta. Kontynuowane będą również 
Warsztaty Obróbki Cyfrowej Obrazu.


Książnica Płocka
Książnica Płocka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej i sprawuje opiekę merytoryczną nad 35 
bibliotekambibliotekami samorządowymi w terenie. Zarejestrowani czytelnicy Książnicy stanowią ponad 30% mieszkańców 
Płocka. Miasto w tym roku przeznaczyło na jej działalność 5,53 mln zł. Oprócz stałych zadań, polegających na 
opiece i powiększaniu księgozbioru, Książnica Płocka organizować będzie również m.in.:
• konkursy literackie i czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. „Pięknie być człowiekiem”, „O liść dębu”,
• 10 promocji książek z udziałem ich autorów w cyklu „Płocka premiera miesiąca”,
• wystawy edukacyjne, m.in. „Moje Radziwie” (prace członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego) 
 czy „Zbigniew Jujka” (wystawa rysunków satyrycznych),
•• wykłady popularyzujące literaturę i historię,
• zajęcia oświatowo-integracyjne, w tym IX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – piknik literacki z Agnieszką 
 Frączek podsumowujący Akcję „Cała Polska czyta dzieciom”.


Jednym z ważniejszych wydarzeń będą obchody Roku Juliusza Słowackiego „Z prochu lud wskrzeszę. Rok Juliusza 
Słowackiego w Płocku”, planowane w okresie 4 czerwca – 12 grudnia.
W 2009 roku planowana jest również komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku – na początek tego roku 
przewidziano zautomatyzowanie wypożyczeń zbiorów w filiach nr 2, 6 i 13 oraz wypożyczalni kaset video i DVD 
w progw programie MAK, co wiąże się z zakupem zestawów komputerowych i drukarek.








Tegoroczny budżet przewiduje wydatki na gospodarkę mieszkaniową 
w wysokości 13,97 mln zł.
 
W 2009 roku zadanie to będzie realizowane nie tylko poprzez 
odzyskiwanie i remonty mieszkań komunalnych (wydatki na ten 
cel to ok. 3 mln zł), ale także poprzez budowę nowych mieszkań. 
KKontynuowana będzie realizacja umowy z Miejskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego, w ramach której miasto sfinansuje 30% 
kosztów budowy 64 lokali mieszkalnych położonych na Osiedlu Podolszyce 
Północ przy ul. Armii Krajowej. Lokale te będą oddawane do użytku 
w terminie do 30 listopada 2009 i będą przeznaczone dla osób:
• oddających do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal 
 komunalny,
•• zamieszkujących w lokalach wyłączonych z użytkowania decyzją 
 nadzoru budowlanego, 
• oczekujących na wynajęcie lokalu komunalnego.


Skończy się również realizacja budynku komunalnego przy 
ul. Misjonarskiej, który będzie miał 16 lokali mieszkalnych (w tym 
4 mieszkania dla osób niepełnosprawnych). Ofertę lokalową poszerzy 
budynek przy ul. Kolejowej 6, który zostanie zaadaptowany 
na mieszkania na mieszkania komunalne.


Tegoroczny budżet zakłada także rewitalizację budynków komunalnych na 
Osiedlu Miodowa-Jar. W trakcie I etapu tego zadania, planowana jest 
przebudowa 3 budynków komunalnych, która ma rozpocząć się jeszcze w 
2009 roku. Termin całego zadania, to 2009-2014 rok.
W ramach inwestycji zostanie dokonana całkowita przebudowa osiedla 
MiodoMiodowa Jar. W miejscu istniejących 13 budynków mieszkalnych powstaną 
nowe, rozbudowane o dodatkową kondygnację. Przebudowa osiedla 
pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie jego powierzchni na cele 
mieszkaniowe, a także wyeliminowanie zagrożeń dla mieszkańców 
poprpoprzez usunięcie materiałów zawierających azbest. Łącznie do użytku 
zostanie oddanych 177 mieszkań o łącznej powierzchni lokali 8280 m². 
Inwestycja realizowana będzie w 3 etapach. W tym roku zabezpieczono 
na ten cel 2,72 mln zł.








SŁOWNICZEK BUDŻETOWY


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


Budżet – roczny plan finansowy (w formie uchwały budżetowej) zatwierdzany przez Radę Miasta. Uchwalony 
budżet miasta stanowi dla organu wykonawczego, tj. Prezydenta Miasta, upoważnienie do dokonywania 
wydatków oraz zaciągania i spłacania zobowiązań.


Deficyt budżetowyDeficyt budżetowy – występuje, gdy wydatki w budżecie są wyższe niż dochody.


Dochody budżetowe ogólne – to suma prognozowanych dochodów własnych, subwencji oraz dotacji z budżetu 
państwa ujętych w planie budżetu.


Dochody własne – wszystkie dochody pozyskiwane przez gminę, których źródłem nie jest budżet państwa.


Dotacja – nie podlegająca zwrotowi pomoc finansowa z budżetu, przeznaczona na realizację określonego 
zadania. 


Fundusz celowy – jest to fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, 
a wa wydatki przeznaczone są na realizację ściśle określonych zadań. 


Gmina – podstawowa najmniejsza jednostka samorządu terytorialnego. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę 
finansową na podstawie budżetu gminy.


Nadwyżka budżetowa – występuje, gdy dochody w budżecie są wyższe niż wydatki.


Obligacje – papiery wartościowe dające posiadaczowi prawo do otrzymywania stałego dochodu  wypłacanego 
przez instytucję, która ten papier wyemitowała. 


Powiat – jednostka podziału terytorialnego w Polsce wchodząca w skład województwa.


SubwencjeSubwencje – środki przekazywane wszystkim jednostkom samorządowym z budżetu państwa na podstawie 
przepisów ustaw i aktów wykonawczych. Nie są przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań, lecz stanowią 
ogólne dofinansowanie budżetów samorządowych.


Wydatki – środki publiczne przeznaczone na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego określonych 
w ustawach.


Wydatki majątkowe – obejmują m.in. wydatki inwestycyjne oraz dotacje celowe na finansowanie i dofinanso-
wanie kosztów inwestycyjnych.


Rozchody – środki publiczne przeznaczone na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów 
wartościowych oraz inne operacje finansowe.


Zadania bieżące – utrzymywanie wszystkich podstawowych dziedzin życia miasta na satysfakcjonującym 
poziomie. Należą do nich np.: pomoc społeczna, oświata, kultura, bezpieczeństwo mieszkańców, utrzymanie 
i remonty dróg. 








www.plock.eu


W ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP) działa 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA, 
która umożliwia Państwu składanie podań drogą 
elektroniczną. 
Warunkiem korzystania ze skrzynki jest 
pposiadanie podpisu elektronicznego.
       


Miejski portal internetowy to jedno z narzędzi komunikacji z mieszkańcami Płocka, jak również źródło 
informacji dla turysty czy inwestora. Znajdziecie tu Państwo ciekawe i potrzebne wiadomości dotyczące naszego 
miasta.
Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej 
w postaci elektronicznej. 
           
                                                           Przeczytacie tu Państwo informacje na temat:


 • miasta, 
 • Rady Miasta,
 • Urzędu Miasta - w tym dotyczące:
  - zamówień publicznych,
  - jednostek organizacyjnych,
  - komunikatów i ogłoszeń (obwieszczeń,
   


                              Przeczytacie tu Państwo informacje na temat:


   otwartych konkursów ofert, ogłoszeń 
   o naborze do pracy w Urzędzie Miasta),
  - zamierzeń i programów.








Mówiąc o atrakcyjności miasta, nie sposób nie wspomnieć o płockim ogrodzie zoologicznym. W 2009 roku 
planowane jest zakończenie przebudowy pawilonu dydaktycznego, kontynuacja budowy alejek oraz zakończenie 
prac projektowych pawilonu żyraf. Ponadto, w ramach zadania nastąpi kontynuacja prac projektowych 
na podstawie koncepcji zagospodarowania nowopozyskanego terenu. 
Zoo będzie mogło pochwalić się także nowymi akwariami. Po modernizacji pawilonu powstaną oryginalne 
ekspozycje, większe i stabilniejsze od obecnych, które będą pokazywały najważniejsze zbiorniki wodne kuli 
ziemskiejziemskiej. Niewątpliwą atrakcję stanowić będzie duży zbiornik dla rekinów oraz rafa koralowa z egzotycznymi 
gatunkami roślin i zwierząt. 
W tym roku zabezpieczono na ten cel 1,9 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2011 rok.








Szanowni Państwo,


tegoroczna publikacja, dotycząca budżetu naszego miasta, zawiera najważniejsze informacje 
na temat planów inwestycyjnych i rozwojowych Płocka. Wynikają one z realizacji strategicznych 
dokumentów przyjętych i aktualizowanych w ostatnim okresie. Są to np. Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku czy Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 
2009-2013.


ZZachęcam Państwa do zapoznania się z tymi dokumentami – pozwoli to na 
zrozumienie koncepcji budżetu Płocka na 2009 rok i na dalsze lata, a także, mam 
nadzieję, zachęci Państwa do wspólnej realizacji ich założeń. Rozwój naszego 
miasta zależy bowiem od nas wszystkich – od naszej inicjatywy i chęci współpracy.  
Wierzę, że zaplanowane wydatki na edukację, kulturę czy transport przyniosą 
wymiernwymierne korzyści i przyczynią się do zwiększenia satysfakcji z życia i pracy w Płocku. 
Każda inwestycja – czy to w oświacie, czy w obiektach mieszkalnych i turystycznych 
– realizowana jest z myślą o zwiększeniu szans naszego miasta na zostanie miejscem 
o dużym potencjale kulturalnym i inwestycyjnym. Pozwoli to na poprawę jakości 
życia w naszym pięknym nadwiślańskim grodzie i dumę z bycia mieszkańcem Płocka.


Czekam na Państwa pomysły i uwagi, zachęcam również do bezpośrednich kontaktów ze mną     
i z moimi współpracownikami.


                                                   Prezydent Płocka 
        








Miejski Zespół Obiektów Sportowych (MZOS)
Na działalność Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych miasto przeznaczyło ok. 10 mln zł. Pieniądze zostaną 
przeznaczone na bieżącą działalność instytucji oraz podlegających jej obiektów:
• kąpielisko Sobótka, działające w sezonie letnim,
• Pływalnia Miejska „Jagiellonka” przy ul. 3 Maja 4,
• Pływalnia Miejska „Podolanka” przy ul. Czwartaków 6,
•• Pływalnia Miejska przy al. Kobylińskiego 28,
• Miejskie Centrum Sportu (MCS) przy ul. Sportowej 3 (znajdują się w nim m.in.: boisko do piłki nożnej, bieżnia, 
 pięć kortów tenisowych, z czego dwa w okresie jesienno-zimowym są zadaszone i ogrzewane, boisko wielo-
 funkcyjne),
• lodowisko w sezonie zimowym przed ratuszem,
• lodowisko w sezonie zimowym przy Szkole Podstawowej nr 22 (Podolszyce Południe),
• Hala Sportowa przy ul. Korczaka 10 w Borowiczkach (wyposażona m.in. w boisko do piłki ręcznej, koszykówki, 
  siatkówki, kort tenisowy, 5 boisk do badmintona, ściankę wspinaczkową, siłownię, saunę),
• Sala Sportowa i „Zielony Ogródek” przy pl. Dąbrowskiego 2a (wyposażona w niezbędny sprzęt sportowy 
 i przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych oraz zabaw rekreacyjnych).


W 2009 roku MZOS planuje ponadto modernizację wentylacji mechanicznej Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” oraz 
modernizację stolarki wewnętrznej i łazienki w pomieszczeniu socjalnym, a także wykonanie projektu technicznego 
modernizacji centralnego ogrzewania na terenie Pływalni.


Wisła Płock
ZZapewnienie odpowiednich warunków dla naszych piłkarzy ręcznych i nożnych jest jednym z priorytetów zadań 
inwestycyjnych. Dlatego w budżecie na 2009 rok znalazło się zadanie modernizacji stadionu sportowego 
przy ulicy Łukasiewicza, w ramach którego planowane jest zakończenie opracowania koncepcji modernizacji 
oraz rozpoczęcie prac projektowych i realizacja boiska treningowego dla grup młodzieżowych. W 2009 roku 
zabezpieczono na ten cel kwotę 1,5 mln zł. 


















Ponadto, w 2009 roku sfinansujemy m.in.:
• stypendia dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej oraz stypendia motywacyjne za dobre wyniki 
 w nauce i osiągnięcia sportowe,
• szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
• naukę w 5 klasach integracyjnych, 1 klasie specjalnej i 1 klasie terapeutycznej.


W dwóch gimnazjach – Nr 5 i Nr 8 – przeprowadzane będą prace remontowe.


Licea i szkoły zawodowe


W tym roku zakończy się rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego 
im. Władysława Jagiełły (ul. 3 Maja) wraz z zakupem niezbędnego 
wyposażenia. Rozpocznie się natomiast przebudowa budynku 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej przy 
ul. Łukasiewicza. 
DDo 2013 roku zostanie zakończona rewitalizacja zabytkowych 
budynków dawnego Kolegium Jezuickiego i Kolegiaty w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. 
Popularna „Małachowianka” doczeka się również budowy sali 
gimnastycznej, która powstanie w miejscu starej sali oraz części boiska. 
W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki na sfinansowanie 
opracowania projektu budowlanego i wykonawczego sali gimnastycznej. 
KKontynuowane będą również remonty bieżące placówek, w tym:
• Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 przy ul. Gwardii Ludowej,
• Zespołu Szkół Technicznych przy al. Kilińskiego,
• Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości przy ul. Padlewskiego,
• Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego  
 – budynek internatu przy ul. Kościuszki 26.


Ponadto miasto sfinansuje:
•• kontynuację nauki w klasach o profilu sportowym (ponad 70 klas 
 sportowych),
• dofinansowanie do obozów sportowych dla uczniów klas sportowych,
• dalszy wzrost dodatku motywacyjnego dla nauczycieli (w 2009 roku 
 do 9%).


DobiegajDobiegają już końca prace projektowe budowy kompleksu 
oświatowego wraz z salą gimnastyczną i terenami sportowo-
rekreacyjnymi przy ul. Harcerskiej. W tym roku rozpocznie się 
realizacja tego zadania, na które zabezpieczono 0,55 mln zł.





