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Podział administracyjny powiatu płońskiego
https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=8&id_p=174&id_g

Powiat płoński na tle województwa mazowieckiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat płoński
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I.  CHARAKTERYSTYKA GMINY

Informacje ogólne dotyczące charakterystyki Gminy Miasto Płońsk w porównaniu do tożsamych danych 
zawartych w poprzednim raporcie za rok 2019 są do siebie podobne, ale ze względu na komplementarność 
tego dokumentu postanowiono o ich ponownym zaprezentowaniu z uwzględnieniem nowych informacji 
pozyskanych przez przedstawicieli Gminy za rok 2020. Na wstępie należy też dodać, że rok 2020 przebiegał 
w Płońsku jak w reszcie kraju pod znakiem pandemii wywołanej koronawirusem, co miało niebagatelny 
wpływ na funkcjonowanie Miasta i jego mieszkańców, a także na wszystkie instytucje życia publiczne-
go, gospodarczego i społecznego. Obostrzenia wynikające z przepisów prawa krajowego odbiły się na 
wszystkich i każdej z ww. dziedzin życia, przez co należy uznać rok 2020 za szczególny okres w dziejach 
miasta i jego mieszkańców. Niewątpliwe był to trudny rok, w którym przyszło nam wszystkim zmierzyć 
się z ograniczeniami we wszystkich aspektach życia zawodowego, społecznego i prywatnego. Pandemia 
wymusiła na wszystkich podjęcie ponadstandardowych i niecodziennych działań, które w odniesieniu do 
Gminy Miasto Płońsk obrazuje ten dokument. 

1. Informacje ogólne
Płońsk położony jest w centralnej Polsce, w województwie mazowieckim, na Wysoczyźnie Płońskiej, nad 

rzeką Płonką. Płońsk zajmuje obszar około 11,6 km2. Pod względem powierzchni Płońsk należy do miast 
średniej wielkości. Znaczna część terenu miasta to tereny inwestycyjne, a jego dynamiczny rozwój powoduje, 
że uprawa gruntów w granicach administracyjnych Płońska z roku na rok maleje. Wolne  tereny przeznacza się 
w miarę możliwości pod zabudowę mieszkaniową jedno – i wielorodzinną bądź pod zabudowę wykorzy-
stywaną przez przedsiębiorców.

Gmina Miasto Płońsk posiada rozbudowaną sieć połączeń drogowych. Układ drogowy Płońska stanowi 
sieć dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Łączna długość tych dróg wynosi 77,39 
km, z których:

−	 drogi krajowe stanowią 9,24 km,
−	 drogi wojewódzkie – 2,5 km,
−	 drogi powiatowe – 10,29 km,
−	 drogi gminne – 55,36 km.
W porównaniu do roku 2019 długość dróg gminnych zwiększyła się o 1,4 km. Długość dróg  o nawierzchni 

twardej, to jest bitumicznej, betonowej oraz z kostki betonowej wyniosła 42,28 km, a dróg o nawierzchni 
gruntowej (w tym dróg powierzchniowo utrwalonych) 13,08 km. 
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Miasto znajduje się w odległości około 60 km od Warszawy. Płońsk jest miastem powiatowym, a przez 
jego teren przebiegają trzy ważne drogi krajowe – nr 50, 10 i nr 7. Płońsk znajduje się także w niedalekiej 
odległości (ok. 20 km) od lotniska w Modlinie, co także wpływa na atrakcyjność komunikacyjną miasta. 
Płońsk stanowi ważny węzeł komunikacyjny z punktu widzenia komunikacji krajowej. Przez Płońsk prze-
biegają drogi łączące Warszawę m.in. z Olsztynem, Toruniem, Bydgoszczą, Trójmiastem. Przez Płońsk 
przebiega linia kolejowa jednotorowa, niezelektryfikowana relacji Sierpc-Płońsk-Nasielsk. Na terenie miasta 
istnieje stacja osobowa i towarowa, od której odprowadzane są bocznice do dzielnicy przemysłowej. 

Administracyjnie Płońsk jest także stolicą powiatu płońskiego. Miasto Płońsk sąsiaduje z gminami: 
Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Płońsk (gmina wiejska), Sochocin i Załuski.

Lokalizacja Miasta Płońska

Lokalizacja Miasta Płońsk na tle Powiatu Płońskiego
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Położenie w strefie oddziaływania Warszawy jest dla Płońska niezwykle ważnym punktem odniesienia. 
Jednym z kluczowych czynników zewnętrznych warunkujących rozwój lokalny jest bowiem oddziaływa-
nie czynników prorozwojowych, których źródłem są duże ośrodki miejskie i otaczające je tereny. Bliskość 
stolicy Polski od Płońska implikuje chociażby takie kwestie jak atrakcyjność terenów inwestycyjnych i 
ich cenę, poziom migracji związany z miejscem pracy mieszkańców miasta, czy też kwestie związane 
z rozwojem bazy mieszkaniowej i infrastruktury technicznej Płońska. Należy wziąć również pod uwa-
gę fakt, że atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych miast (oraz ich otoczenia) zmienia się z czasem 
i jest wypadkową oddziaływania na rynek wielu czynników lokalnych, począwszy od obiektywnych, geo-
graficznych, a skończywszy na jakości zarządzania lokalnego i wizerunku danego ośrodka

2. Środowisko przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze może odegrać dużą rolę w rozwoju funkcji turystycznych całego powiatu 

płońskiego, a tym samym przyczynić się do stworzenia centrum obsługi ruchu turystycznego w głównym 
mieście – Płońsku.

Miasto Płońsk położone jest w obrębie Niziny Środkowopolskiej, na Nizinie Północnomazowieckiej, 
na północ od doliny środkowej Wisły i dolnego Bugu, pomiędzy Wisłą i dopływem Narwi - Pisą. Nizi-
nę przecinają Narew i Wkra. Kulminacje wzniesień przekraczają miejscami 200 m. n.p.m., a wysokości 
względne dochodzą do 100 m.

3. Klimat
Specyficzne położenie miasta Płońska, decyduje o jego podstawowych cechach klimatu. Płońsk leży na 

Niżu Środkowopolskim i w sąsiedztwie doliny Wisły. Miasto Płońsk, pod względem klimatu, charakteryzuje 
się następującymi parametrami:

−	 niski opad roczny (średnioroczny 495 mm, a dla okresu wegetacji 190 mm),
−	 48 dni mroźnych, 120 dni z przymrozkami – średnia temperatura roczna wynosi 7,3°C,  

a dla okresu wegetacji 13,9°C,
−	 dominują wiatry zachodnie (21,2%) oraz południowo-zachodnie (14,4%) i północno-zachodnie 

(14,1%),
−	 długość okresu wegetacyjnego wynosi 200 – 215 dni w roku ze średnią temperaturą 5°C.

4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego
Obrazem przestrzennego rozwoju miasta jest postępujące zagospodarowanie Płońska obiektami służący-

mi mieszkańcom do zamieszkania, zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, pracy i wypoczynku. 
Wzajemne relacje, wielkości i rozmieszczenia terenów o różnych funkcjach, cechach zabudowy i zagospo-
darowania określają strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta. Dzięki prawidłowemu gospodarowaniu 
przestrzenią można również osiągnąć optymalne zaopatrzenie gminy w czynniki energetyczne. 

Rozwój strefy zurbanizowanej jest procesem uporządkowanym i w ostatnich latach dosyć dynamicznym.
Miasto rozwija się wokół strefy historycznego centrum, stanowiącej zwarty obszar zainwestowania, a 

zjawisko „rozpraszania” zabudowy ma postępujący charakter.
Obecnie na terenie miasta Płońska obowiązuje 20 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Pokrycie tymi planami sięga 99.9 % całej powierzchni miasta, co oznacza, że z 1.160 hektarów powierzchni 
miasta, jedynie ok. 10 hektarów terenów miejskich nie jest objętych ww. planami.
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5. Infrastruktura techniczna
Płońsk jest miastem bardzo dobrze wyposażonym w sieci infrastruktury technicznej. Sieci wodno-kana-

lizacyjne administrowane i eksploatowane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w 
Płońsku. Przedsiębiorstwo jest też właścicielem i zarządzającym składowiskiem odpadów w Dalanówku, 
które znajduje się na  terenie  gminy  wiejskiej  Płońsk.  Jest  to  składowisko  odpadów  innych  niż nie-
bezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 70 000 ton odpadów na rok. Działa ono w oparciu o po-
zwolenie  zintegrowane wydane przez Wojewodę Mazowieckiego oraz instrukcję eksploatacji zatwierdzoną   
przez   Marszałka   Województwa Mazowieckiego. Produkcją, gromadzeniem i dystrybucją pary wodnej 
oraz gorącej wody dla celów grzewczych,  energetycznych  i  innych  w  Płońsku   zajmuje  się    Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku. Oba przedsiębiorstwa są spółkami prawa handlowego 
ze 100% udziałem Gminy Miasta Płońsk. Sieć gazowa eksploatowana jest natomiast przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Ciechanowie.  Zaopatrzenie  w energię  elektryczną w zakresie dystrybu-
cji energii w mieście  realizowane  było w roku 2020  przez  ENERGA  – OPERATOR Oddział w Płocku,  
a w zakresie dostawy energii przez firmy Tauron oraz Energia i Gaz Sp. z o. o..  Niemal  wszyscy  mieszkańcy  mają  
dostęp  do  sieci  wodociągowej,  a także  kanalizacji sanitarnej. O poziomie rozwoju infrastruktury technicznej 
świadczą dane GUS-u za 2019 r. opublikowane w roku 2020. I tak w odniesieniu do odsetka ludności korzystającej 
z sieci wodociągowej, Płońsk zajmuje 7 miejsce wśród 314 (wszystkich) gmin województwa mazowieckiego,  
w zakresie instalacji kanalizacyjnej 1 miejsce w województwie, a gazowej miejsce 6.  Powyższe dane wska-
zują, że miasto należy do liderów województwa w zakresie poziomu inwestowania w rozwój i utrzymanie 
infrastruktury technicznej, tak bardzo ważnej z punktu widzenia funkcjonowania miasta i jego mieszkańców.

6. Akweny i cieki wodne
Miasto Płońsk położone jest nad rzeką Płonką, niewielkim ciekiem wodnym. Przez Płońsk rzeka prze-

pływa na odcinku niespełna 3 km. Głównym zbiornikiem wodnymw mieście jest zbiornik Rutki.
Podobnie jak na terenie całego województwa mazowieckiego, na terenie gminy obserwuje się deficyt 

wód powierzchniowych. Wody podziemne stanowią źródło zaopatrzenia gminy w wodę.

7. Kompleksy leśne i lesistość
Miasto Płońsk charakteryzuje się bardzo małą lesistością i udziałem leśnych  terenów zielonych na 

swoim obszarze – ok. 7 ha.

8. Historia i tożsamość
Historia Płońska jako miasta liczy ponad 600 lat (Płońsk uzyskał prawa miejskie mię-
dzy 1399 a 1412 rokiem od księcia mazowieckiego Siemowita IV). Jednak osadnictwo na te-
renie miasta sięga VI-VII wieku, na co wskazują przeprowadzane badania archeologiczne 
i ślady dawnego grodziska. W źródłach historycznych Płońsk występował pod różnymi nazwami jako: 
Plonz, Plonsko, Plonysko, in Plonszko, Ploń, in Ploniska,in Plonsk. Pierwsza oficjalna historyczna wzmian-
ka źródłowa o Płońsku pochodzi z 1155 roku i wspomina go jako gród książęcy w przywileju uposaże-
niowym księcia Bolesława Kędzierzawego. W 1417 ufundowany został przez księcia Siemowita IV i jego 
żonę Aleksandrę kościół i klasztor oraz sprowadzeni zostali do miasta Karmelici Trzewiczkowi.W połowie 
XV wieku osiedlili się pierwsi Żydzi, a w 1495 miasto zostało przyłączone wrazz ziemią płocką do Koro-
ny. Z 1527 roku pochodzi dokument, w którym król Zygmunt I potwierdza prawa miejskie Płońska, jego 
herb i pieczęć. Wówczas miasto było siedzibą kasztelani, a od XVI wieku także powiatem. Na XVI wiek 
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datowany jest rozkwit miasta – wówczas kolejni królowie: Zygmunt I i Stefan Batory nadali mieszkańcom 
nowe prawai przywileje. Regres gospodarczy nastąpił po potopie szwedzkim, kiedy to ze 130 domóww 
mieście pozostało 21. W 1670 roku król Michał Korybut Wiśniowiecki nadał płońskim Żydom przywilej, 
na mocy którego mogli budować domy, synagogii produkować piwo. Po trzecim rozbiorze Polski Płońsk 
znalazł się w granicach zaboru pruskiego, w 1807 został włączony do Księstwa Warszawskiego, a w 1815 
do Królestwa Polskiego. Z XIX wieku pochodzą kamieniczki znajdujące się w rynku i jego najbliższym 
otoczeniu. W mieście w latach 1865-66 jako guwerner pracował Henryk Sienkiewicz. 
W 1872 roku płoński lekarz Jan Walery Jędrzejewicz założył w mieście stację meteorologiczną i obser-
watorium astronomiczne. Prowadzone badania przyniosły mu międzynarodową sławę, zasłynął jako autor 
podręcznika kosmografii i ojciec polskiej spektroskopii. 

W 1886 roku urodził się w Płońsku Dawid Ben Gurion, pierwszy premier Izraela. W historii miasta 
zapisał się także inny lekarz i naukowiec – dr Leon Rutkowski, który prowadził badania z dziedziny an-
tropologii i współpracował z Polską Akademią Umiejętności. W 1905 roku za zorganizowanie bojówek 
w walce z caratem został osadzony w Pawiaku, zmarł w 1917 roku, a jego grób znajduje się na płońskim 
cmentarzu. W 1917 roku powstała też najstarsza na płońskiej ziemi placówka szkolnictwa średniego – Gim-
nazjum Koła Polskiej Macierzy Szkolnej. 16 sierpnia 1920 roku pod Płońskiem odbyła się zwycięska bitwa  
z bolszewikami, w której szczególnie wsławił się 1 Pułk Szwoleżerów pod dowództwem mjr Jerzego Gro-
bickiego. W 1924 roku Płońsk uzyskał połączenie kolejowe, a rok później powstała elektrownia. W 1930 
roku do użytku został oddany szpital miejski. 

II wojna światowa przyniosła tragedię żydowskich mieszkańców miasta. Płońsk został zajęty przez 
Niemców 5 września 1939 roku, a grupy żydowskich mieszkańców skierowane zostały do obozów pracy 
w Nosarzewie i Sierpcu. We wrześniu 1940 roku założono w mieście getto, którego powierzchnia wynosiła 
ok. 1 km2, a na jego terenie w kulminacyjnym momencie przebywało ok. 12 tys. osób z Płońska i okolicz-
nych miejscowości. Getto zlikwidowane zostało w drugiej połowie 1942 roku, a jego mieszkańcy zostali 
wywiezieni do obozu w Auschwitz-Birkenau. Na terenie miasta i w okolicach działała Armia Krajowa, 
Tajna Armia Polska, Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. W powiecie płońskim 
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AK i NSZ wydawały cotygodniowe biuletyny informacyjne i komunikaty radiowe. 16 stycznia 1945 roku 
hitlerowcy dokonali masowej egzekucji 78 mieszkańców miasta i powiatu na płońskich Piaskach, a 19 
stycznia miasto zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez wojska 65 Armii 2 Frontu Białoruskiego 
pod dowództwem gen. Pawła Batowa. W 1997 roku Płońsk uzyskał tytuł „Miasto – Orędownik Pokoju” 
podczas X Zgromadzenia Generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Pokoju działającego w 
ramach ONZ. W 1999 roku Płońsk ponownie stał się miastem powiatowym. 

Historię miasta i dzieje tożsamości mieszkańców od lat bada i dokumentuje Pracow-
nia Dokumentacji Dziejów Miasta, która gromadzi wiadomości i aktywnie poszukuje wszel-
kich informacji dotyczących miasta i jego mieszkańców, a jej działalność doceniana jest nie tylko  
w mieście, ale także w kraju. Zgromadzone przez instytucję dokumenty stanowią źródło wiedzy zarówno 
dla mieszkańców, jak i studentów studiujących w kraju i za granicą, zainteresowanych historią miasta.

9. Demografia
Liczba osób zameldowanych  w Płońsku na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2020 r.  wynosiła 21 413. 
W ciągu ubiegłego roku:

−	 liczba osób zameldowanych na pobyt stały wyniosła 480,
−	 liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła 366,
−	 liczba osób wymeldowanych z miejsca pobytu stałego wyniosła 170, które dokonały wymeldowania 

w Urzędzie Miejskim w Płońsku,
−	 liczba osób wymeldowanych z miejsca pobytu czasowego 10,
−	 liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie miasta Płońsk wyniosła 165,
−	 liczba zgonów osób zameldowanych na terenie Płońska wyniosła 266.

10. Zabytki i turystyka
Lista zabytków na terenie Płońska, nie jest długa, ale znajdują się na niej obiekty o dużym znaczeniu dla 
historii miasta i regionu. Najważniejszym zabytkiem jest Zespół Pokarmelicki i funkcjonujący na jego 
terenie kościół pw. św. Michała Archanioła wraz z wyposażeniem, którego historia sięga XIV wieku, czyli 
czasów kiedy Płońsk otrzymał prawa miejskie. Obecny wygląd kościoła pochodzi z XVI wieku. 
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Na terenie Zespołu znajduje się także budynek dawnego klasztoru (z przełomu XVII/XVIII wieku) oraz 
dzwonnica powstała w II poł. XIX wieku. Także sam układ urbanistyczny miasta wraz ze znajdującą się 
na jego terenie zabudową i wylotami ulic jest wpisany do rejestru zabytków. Na listę wpisane jest również 
wczesnośredniowieczne grodzisko, pozostałość XI-wiecznego grodu, które dało początek miastu, a który 
obecnie znany jest jako Góra Kawałkowskiego.  Kolejnym zabytkiem jest Zespół Podworski, w skład któ-
rego wchodzi dwór (murowany z I poł. XIX/XX wieku), oficyna (murowana z końca XIX wieku), budynek 
gospodarczy i pozostałości parku również z końca XIX wieku. Na listę zabytków wpisany jest także budynek 
obecnego Aresztu Śledczego (dawniej więzienie) z XIX wieku znajdujący się przy ul. Warszawskiej 49, 
Zespół cmentarza parafialnego: cmentarz rzymskokatolicki z 1779 roku oraz kaplica grobowa małżeństwa 
Grobickich, której mury powstały w 1876 roku, a także niektóre kamienice pochodzące z XIX wieku.

Oprócz zabytków warto także wymienić najważniejsze pomniki i tablice, które znajdują się na terenie 
miasta, poświęcone ważnym osobom i wydarzeniom: płaskorzeźba upamiętniająca Jana III Sobieskiego 
przy ul. Płockiej 19; tablica pamiątkowa na ścianie budynku przy ul. 15 Sierpnia 21A, w którym miesz-
kał Dawid Gruen, znany jako Dawid Ben Gurion, twórca współczesnego Izraela i jego pierwszy premier; 
pomnik Michała Archanioła na płońskim rynku; pomnik poświęcony płońskim Żydom pomordowanym 
w czasie okupacji znajdujący się na płońskim kirkucie; pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji  
3 Maja; pomnik upamiętniający 600-lecie lokacji  miasta; pomnik Józefa Piłsudskiego upamiętniający 
Odzyskanie Wolności.
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Warto odnotować także Turystyczny Szlak Sienkiewiczowski. 19-letni Sienkiewicz przebywał w Płońsku 
w latach 1865-66 jako guwerner w rodzinie Weyherów. 

Na trasie szlaku znajduje się m. in. Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza, Aleja 
Oleńki w parku w Poświętnem oraz płońskie I Liceum Ogólnokształcące imienia noblisty, na terenie 
którego znajduje się pomnik i płaskorzeźba poświęcona pisarzowi.

11. Kultura i sport 
Na terenie miasta funkcjonują Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza, Miejskie Centrum 

Kultury oraz Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Są to główne, aczkolwiek nie jedyne placówki zajmujące 
się propagowaniem i upowszechnianiem szeroko pojętych działań o charakterze kulturalnym, sportowym 
i rekreacyjnym na terenie miasta. Poniżej przedstawiono ich ogólną charakterystykę, część szczegółowa 
znajduje się w dalszej części raportu.

Sienkiewiczówka

Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza liczy przeszło 70 lat. Głównym 
celem jej działalności jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych 
mieszkańców miasta. Biblioteka od 1977 roku nosi imię Henryka Sienkiewicza, polskiego noblisty, który 
przez pewien czas przebywał w Płońsku. Od 2016 roku biblioteka pełni też funkcję biblioteki powiatowej 
i sprawuje nadzór nad wszystkimi placówkami bibliotecznymi z terenu powiatu płońskiego. Od blisko 20 
lat siedziba główna biblioteka znajduje się przy ul. Północnej 15B. Zbiory biblioteki liczą ponad 70 tys. 
woluminów, na które składa się księgozbiór  literatury pięknej,  naukowej i popularnonaukowej
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Dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych,  słowniki,  encyklopedie,  leksykony,  książki  w językach obcych 
(m.in. angielskim, niemieckim i rosyjskim), zbiory specjalne, dokumenty elektroniczne, czasopisma i ma-
gazyny, w tym tytuły lokalne, księgozbiory regionalne (opisujące życie społeczne i historię miasta i całego 
Mazowsza) oraz kolekcje własne – „białe kruki”, cymelia i reprinty. W ramach biblioteki funkcjonuje także 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

Biblioteka jest również organizatorem wielu imprez i wydarzeń kulturalnych o randze miejskiej, 
powiatowej i regionalnej, m. in.: wystaw i wernisaży artystów malarzy, fotografów, promocji książek i 
spotkań autorskich, koncertów i recitali zespołów muzycznych i muzyków, cyklicznego Tygodnia Biblio-
tek, konkursów recytatorskich i poezji, warsztatów dla dzieci i dorosłych, Nocy Bibliotek, ogólnopol-
skiego wydarzenia z cyklu Narodowe Czytanie, Płońskich Biesiad Artystycznych, Płońskich Zaduszek 
Literacko-Muzycznych. 

Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury. Celem działalności jednostki jest 
upowszechnianie kultury i edukacji kulturalnej, poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, 
koncertów, spektakli teatralnych, wystaw oraz konkursów. MCK promuje i wspiera społeczną aktywność 
kulturalną mieszkańców Płońska. 
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W ramach MCK działają różnego rodzaju grupy artystyczne oraz organizowane są zajęcia artystyczne dla 
mieszkańców w różnych kategoriach wiekowych: m.in.: Ludowy Zespół Artystyczny Płońsk, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Con Grazia”, Grupa Marszowo-Taneczna Mażoretki „Diament”, Pracownia Bez Ram, Koło 
Miłośników Astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewicza, Pracownia artystyczna PoCoMiTo, Pracownia 
muzyczna. W dalszej części raportu znajduje się szczegółowy opis poszczególnych grup artystycznych 
działających w Miejskim Centrum Kultury.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji – jest miejskim kompleksem obiektów sportowych, który powstał 
na bazie dawnego Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. Zapewnia szeroką ofertę sportową i rekreacyjną 
mieszkańcom Płońska. 

W ramach MCSiR funkcjonuje hala sportowa z widownią na 300 miejsc, łącznik lekkoatletyczny z 
bieżnią tartanową i skocznią do skoku w dal, sześciotorowa bieżnia, siłownia, stadion sportowy posiadający 
licencję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, boisko wielofunkcyjne, kompleks boisk sportowych „Orlik 
2012” przy ul. Ks. R. Jaworskiego 25, kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Płockiej 60, kryta 
pływalnia z basenem do nauki pływania i basenem sportowym oraz zjeżdżalnią i basenem z urządzeniami 
rehabilitacyjnymi. W okresie zimowym funkcjonuje także lodowisko. Ofertę sportową uzupełniają siłownie 
plenerowe oraz ścieżki rowerowe. MCSiR jest także organizatorem wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 
dla sportowców z miasta i regionu, m.in. meczów piłkarskich, turniejów tenisa stołowego, zawodów pły-
wackich i lekkoatletycznych.
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Mieszkańcy Płońska i okolic mogą spędzać wolny czas w 8 miejskich parkach: Parku Konstytucji 
3-Maja, Parku im. Druha Czesława Markiewicza, Parku 600-lecia, Parku 120-lecia Banku Spółdzielcze-
go w Płońsku, Parku Wolności i Parku nad rzeką Płonką, Parku na Osiedlu Płocka, Parku Zabytkowym 
Poświętne oraz na terenie rekreacyjnym wokół akwenu Rutki. Oprócz tego ofertę rekreacyjną uzupełniają 
miejskie zieleńce i skwery: Pl. 15-go Sierpnia, ogródek jordanowski, teren przy ul. Północnej, grodzisko 
wczesnośredniowieczne, skwer przy ul. Pułtuskiej, skwer przy ul. Armii Krajowej, skwer przy dawnym 
dworcu PKP, skwer przy ul. Północnej/Grunwaldzkiej, skwer przy ul. Targowej, skwer przy ul. Ogrodowej, 
skwer przy rondzie NSZZ Solidarności.
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12. Gospodarka i przedsiębiorczość
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie Miasta Płońsk zarejestrowanych było 2693 podmioty 

gospodarcze. 

Dane statystyczne opracowane na podstawie GUS
L.p. Rodzaje podmiotów gospodarki narodowej Rok Wartość

1 podmioty gospodarki narodowej- ogółem 2020 2693

2 sektor publiczny - ogółem 2020 82

3 sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 2020 48

4 sektor publiczny - przedsiębiorstwa państwowe 2020 0

5 sektor publiczny - spółki handlowe 2020 5

6 sektor publiczny – spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 2020 0

7 sektor prywatny - ogółem 2020 2574

8 sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 2020 2070

9 sektor prywatny - spółki handlowe 2020 153

10 sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 2020 8

11 sektor prywatny - spółdzielnie 2020 7

12 sektor prywatny - fundacje 2020 9

13 sektor prywatny- stowarzyszenia i organizacje społeczne 2020 70

Na przestrzeni ostatniej dekady systematycznie spada liczba bezrobotnych mieszkańców miasta Płońsk. 
Zjawisko to jest odzwierciedleniem sytuacji ogólnokrajowej. Dla obiektywnej oceny tego procesu należy 
wskazać, iż w roku 2010 liczba mieszkańców Płońska pozostających bez pracy wynosiła 1597 osób, zaś 
na koniec października 2020 były to już 1024 osoby*.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku bezrobotni zamieszkali w mieście Płońsk na ko-
niec października 2020 r. stanowili 28,22 %  ogółu bezrobotnych  powiatu płońskiego. Jednocześnie liczba 
bezrobotnych kobiet, mieszkanek Płońska na koniec października 2020 r. wynosiła 526 i w porównaniu do 
października 2019 r. zmalała o jedną osobę*.

Najliczniejszą grupę bezrobotnych mieszkańców miasta Płońsk stanowiły osoby w przedziale wiekowym 
25 do 44 lat (54,1%), zaś najmniej bezrobotnych było wśród osób w wieku 60 lat i więcej – (7,5% ogółu 
bezrobotnych)*. 

Analizując strukturę bezrobocia ze względu na kwalifikacje zawodowe, uznać należy, że najmniejsze 
problemy ze znalezieniem pracy mają osoby z wykształceniem wyższym, a udział takich osób w ogólnej 
liczbie pozostających bez pracy wynosił pod koniec października 2020 roku 13,9 %. Znacznie gorsza sytuacja 
na rynku pracy dotyczyła osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym.  Mieszkańcy miasta Płońsk o niskich kwalifikacjach zawodowych lub nie posiadający 
żadnych kwalifikacji stanowili ponad połowę bezrobotnych*. 

Natomiast w odniesieniu do kryterium czasu pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę bezrobot-
nych  w mieście  Płońsk  stanowiły osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez okres ponad 12 miesięcy,  
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tj. osoby długotrwale bezrobotne. Na koniec października 2020 r. osoby spełniające to kryterium stanowiły 
46,7 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku udział osób pozostających 
bez pracy rok lub dłużej zmniejszył się o 1,1 %*.

Na płońskim rynku pracy, podobnie jak ma to miejsce w skali kraju, występuje obecnie zjawisko pole-
gające na braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorstw, gdyż liczba osób chętnych 
do podjęcia pracy w danej branży jest znacznie mniejsza niż liczba oferowanych stanowisk. Z tego względu 
w roku 2020  pracodawcy działający na terenie miasta Płońska powszechnie ubiegali się o wydawane przez 
Wojewodę zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. 

I tak według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w pierwszych 3 kwartałach 2020 roku 
zarejestrowano 4754 oświadczeń pracodawców mających siedzibę lub miejsce stałego pobytu na terenie 
miasta Płońsk o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Zdecydowaną większość zatrudnianych 
cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy*.

*źródło: PUP w Płońsku „Informacja na temat stanu bezrobocia w mieście Płońsk oraz sposób jego zwalczania”, listopad 2020

Według danych GUS-u na koniec 2019 roku udział bezrobotnych w liczbie ludności  w wieku produk-
cyjnym w Płońsku wyniósł 7,1%.  

13. Budynki mieszkaniowe i użyteczności publicznej w mieście Płońsk
Na terenie miasta Płońska obok zabudowy mieszkaniowej, przemysłowo-składowej funkcjonuje zabu-

dowa usługowa. Poszczególne rodzaje zabudowy są dość czytelnie rozmieszczone:
−	 centrum miasta to tzw. Stare Miasto charakteryzuje się znacznym odsetkiem zabudowy substandardowej,
−	 w północnej części powstało nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z centrami usługo-

wymi,
−	 w północnej części miasta, południowo-zachodniej i południowej rozwinęły się kompleksy budow-

nictwa jednorodzinnego,
−	 dzielnica przemysłowa umiejscowiona na południowo-zachodnim obrzeżu miasta przy linii kole-

jowej, wyposażona w infrastrukturę techniczną, jestw stałej rozbudowie. Miejsce likwidowanych 
zakładów zajmują nowe o różnym profilu produkcji.

W Płońsku przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z udziałem zabudowy wielorodzinnej.
Zasoby mieszkaniowe według GUS na koniec 2019 r. wynosiły 9406 mieszkań, przy czym przeciętna 

powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66 m2. W 2019 r. oddano do użytku 105 mieszkań. 

14. Władze lokalne, jednostki organizacyjne Gminy Miasta Płońska,  
spółki komunalne

Organami Miasta są: Rada Miejska i Burmistrz Miasta. Rada jest organem inspirującym, stanowiącym 
i kontrolnym Miasta. Radę tworzy 21 radnych wybranych przez mieszkańców Miasta. Rada działa na 
podstawie ustawy o samorządzie gminnym, statutu oraz regulaminu pracy Rady. Rada pracuje w czterech 
komisjach stałych: budżetu, mienia komunalnego i gospodarki finansowej miasta, polityki społecznej, roz-
woju gospodarczego oraz skarg, wniosków i petycji, a także w dwóch komisjach doraźnych: mieszkaniowej 
i statutowej oraz w komisji rewizyjnej.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Burmistrz wykonuje 
uchwały Rady i zadania Miasta określone przepisami prawa. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy 
Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych. 
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Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Płońsku w 2020 roku tworzyli kierownictwo Urzędu: 
Burmistrz, I Zastępca Burmistrza, II Zastępca Burmistrza, Skarbik Miasta i Sekretarz oraz takie komórki 
organizacyjne jak: Wydział Finansowy (Referat Budżetowo-Księgowy, Referat Podatków i Opłat, Re-
ferat ds. VAT, Windykacji i Ewidencji Majątku), Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospo-
darczej, Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Usług Komunal-
nych i Ochrony Środowiska (Referat Infrastruktury Technicznej, Referat Odpadów, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej, Referat Obsługi Targowisk), Wydział Współpracy i Rozwoju (Referat 
Inwestycji, Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych), Wydział Polityki Społecznej 
(Referat Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami, Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy 
Rodzinie, Główny Specjalista ds. Rodziny, Referat  Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej), Wydział 
Organizacyjny (Kancelaria Urzędu, Referat Administracyjny), Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejska, 
Referat Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Główny 
Specjalista ds. Systemu Zarządzania Jakością i Archiwum Zakładowego, Główny Specjalista ds. 
Współpracy ze Spółkami Komunalnymi, Biuro Promocji, Rzecznik Prasowy, Audytor Wewnętrzny, 
Inspektor Ochrony Danych, Referat Zamówień Publicz-nych, Biuro Rady, Referat Obsługi 
Informatycznej, Referat Obsługi Prawnej, Referat Spraw Kadrowo-Pła-cowych, Archiwum Zakładowe, 
Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej (ilość komórek organizacyjnych  w Urzędzie Miejskim w 
Płońsku w 2020 roku wyniosła 38). Łącznie w Urzędzie Miejskim  w roku 2020 pracowało 
126 osób w tym 21 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac in-terwencyjnych, staży lub 
zobowiązań. Urząd zawarł ponadto umowy o świadczenie usług z 4 inkasenta-mi. Siedzibą Urzędu jest 
budynek przy ul. Płockiej 39. Część A budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku, znajdująca się przy ulicy 
1-go Maja, od strony zachodniej, powstała w latach 2004-2006. Budynek został oddany do użytku 19 
września 2006 roku. Budowę części B budynku, znajdującą się od strony wschodniej zakończono 30 
czerwca 2016 roku, a uroczyste otwarcie nowej części płońskiego ratusza nastąpiło w dniu 24 września 
2016 roku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 752,27 m², pow. zabudowy 1 095,50 m², kubatura 
obiektu 9 300 m³.

Oprócz rozbudowy urzędu, inwestycja obejmowała też utwardzenie terenu od ulicy Płockiej i budowę 
parkingu od ulicy ks. Jerzego Popiełuszki wraz z zagospodarowaniem zieleni, ciągami pieszymi i oświe-
tleniem. Łączna powierzchnia zagospodarowanych terenów wynosi 3 500 m2. Budynek Urzędu 
Miejskiego w Płońsku dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się 
winda, która umożliwia sprawą komunikację między  trzema kondygnacjami. 
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Wykaz miejskich jednostek oraz spółek komunalnych na koniec 2020 r. 
przedstawia się następująco:

a) jednostki posiadające osobowość prawną:
1) Miejskie Centrum Kultury w Płońsku;
2) Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku;

b) zakłady i jednostki budżetowe:
1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku;
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku;
3) Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku;
4) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku;
5) Przedszkole Nr 1 w Płońsku;
6) Przedszkole Nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku;
7) Przedszkole Nr 3 w Płońsku;
8) Przedszkole Nr 4 „Pod Zielonym Listkiem” w Płońsku;
9) Przedszkole Nr 5 w Płońsku im. Jasia i Małgosi w Płońsku;
10) Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku;
11) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płońsku im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku;
12) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Płońsku im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku;
13) Szkoła Podstawowa Nr 4  im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku;

c) spółki komunalne:
1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
2) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o.
3) Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Płońsk
4) Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o.

W Płońsku funkcjonuje 13 osiedli, są to jednostki pomocnicze Miasta. Organem uchwałodawczym 
osiedla jest Rada Osiedla. Zarząd Osiedla jest wybierany przez ogólne zebranie mieszkańców. Organem 
wykonawczym osiedla jest Zarząd Osiedla. Na czele Zarządu Osiedla stoi przewodniczący. Przewodniczący 
Zarządu Osiedla może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Miasta, 
bez prawa udziału w głosowaniu. 
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II. STAN GMINY MIASTO PŁOŃSK – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Informacje ogólne
Niniejszy raport opracowano na podstawie znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, w szcze-

gólności w oparciu o art. 28aa tej ustawy. Z racji tego, że wspomniany przepis nie określa w sposób precy-
zyjny zamkniętego katalogu danych, jakie powinny znaleźć się w raporcie, niniejszy dokument ma charak-
ter autorskiego raportu, sporządzonego na podstawie danych opracowanych przez podmioty wymienione  
w pkt I.13 raportu oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Płońsku. Raport obejmuje podsu-
mowanie działalności Burmistrza Miasta w 2020 roku, w szczególności – zgodnie z ww. art. 28aa ustawy  
o samorządzie gminnym - realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywa-
telskiego.

W 2020 roku obowiązywały następujące programy, plany, regulaminy i strategie przyjęte uchwałami 
Rady Miejskiej w Płońsku:

1) Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecz-
nym (uchwała nr IX/49/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia „Programu Reintegracji 
Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Miasta Płońska”);

2) Plan usuwania azbestu z terenu miasta Płońsk (uchwała nr LVIII/343/09 z dnia  
22 października 2009 r. w sprawie uchwalenia „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest  
z terenu miasta Płońsk na lata 2009 – 2032”);

3) Program „RODZINA 5+” (uchwała nr XII/89/11 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
na terenie miasta Płońska programu „RODZINA 5 +” ze zm.);

4) Miejski Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk (uchwała nr XVIII/121/2015 z dnia 
26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk);

5) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk (uchwała nr XXV/165/2016 z dnia 
17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Miasto Płońsk”);

6) Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020 (uchwała nr XXIX/219/2016 
z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024”);
7) 
8) Strategia Rozwoju Gminy Miasta Płońsk na lata 2015-2020 (uchwała nr XXIX/220/2016  
z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-
2020);
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9) Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Płońska na lata 2017–2020 
(uchwała nr XXXVIII/311/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego  
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Płońska na lata 2017 -2020);

10) Polityka Mieszkaniowa Samorządu Miasta Płońsk na lata 2017 – 2022 (uchwała nr XLII/335/2017 
z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Samorządu Miasta Płońsk na 
lata 2017 – 2022);

11) Miejski Program Rewitalizacji Płońska na lata 2016-2023 (uchwała nr XLVIII/373/2017  
z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Rewitalizacji Płońska  
na lata 2016-2023);

12) Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład  
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk (uchwała nr LVI/439/2017 z dnia 26 października  
2017 roku w sprawie przyjęcia jednorazowego „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk”);

13) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Płońsk na 
lata 2018 – 2022 (uchwała nr LVI/440/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przyjęcia  
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Płońsk na lata 2018 
– 2022, wraz ze zmianą uchwałą nr XXI/147/2021 z dnia 24 października 2020 roku);

14) Program Osłonowy w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (uchwała nr 
II/23/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”);

15) Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie dla miasta Płońska na lata 2019 – 2023 (uchwała nr V/48/2018 z dnia 20 grudnia 2018 
roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Płońska na lata 2019 – 2023);

16) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk (uchwała  
nr LX/483/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk);

17) Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Płońsk (uchwała nr VIII/69/2019 z 
dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto 
Płońsk);

18) Programu wsparcia dla najuboższych osób - beneficjentów projektów - „Ograniczenie za-
nieczyszczenia powietrza w Płońsku” oraz „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku 
- etap II” realizowany na terenie Gminy Miasto Płońsk (uchwała nr XI/91/2019 z dnia 17 kwietnia 
2019 roku w sprawie przyjęcia programu wsparcia dla najuboższych osób - beneficjentów projektów - 
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„Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku” oraz ”Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 
w Płońsku - etap II” realizowany na terenie Gminy Miasto Płońsk);

19) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie Miasta Płońska (uchwała nr XXI/149/2019 z dnia 24 października 2019 roku w spra-
wie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Płońska);

20) Program współpracy na rok 2019 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi 
(uchwała nr XXII/159/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia: Programu współpracy 
na rok 2020 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);

21) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku na rok 
2020 (uchwała nr XXIII/173/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku na rok 2020);

22) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Płońsk w 2020 roku (uchwała nr XXVIII/198/2020 z dnia 19 marca 2020 roku 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2020 roku);

23) Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp.  z o. o. na lata 2020-2022. (uchwała nr 
XXVIII/202/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Płońsku Sp. z o. o. na lata 2020-2022);

24) Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środo-
wiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” (uchwa-
ła nr XXIX/208/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z 
usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest” z terenu nieruchomości położonych 
w granicach miasta Płońsk);

25) Strategia komunikacji społecznej i konsultacji społecznych Gminy Miasto Płońsk  
na lata 2018-2020 (niezatwierdzona uchwałą Rady);

Z uwagi na ilość i różnorodność ww. polityk, programów i strategii, ich realizację opisują raporty cząstkowe 
przedłożone przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Płońsk oraz poszczególne komórki organizacyj-
ne Urzędu Miejskiego. Wszystkie polityki, programy i strategie są realizowane na bieżąco, ich sposób i za-
kres realizacji uzależniony jest od wielu czynników, zarówno tych o charakterze czysto ekonomicznym jak 
i wynikającychz zaangażowania lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięcia, a także sytuacji 
epidemicznej w kraju i Płońsku. 
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2. Uchwały Rady Miejskiej w Płońsku w 2020 r.
W roku 2020 Rada Miejska w Płońsku podjęła 120 uchwał. Wykaz uchwał przedstawia się następująco: 

Lp. Numer uchwały Data podję-
cia uchwały Tytuł uchwały Status uchwały

1. XXIV/179/2020 23.01.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

2. XXIV/180/2020 23.01.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

3. XXIV/181/2020 23.01.2020
w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowią-
cej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej 

w Płońsku przy ul. Cichej
Obowiązujący

4. XXIV/182/2020 23.01.2020

w sprawie nadania nazwy „Park 120-lecia 
Banku Spółdzielczego w Płońsku” parkowi 

nad rzeką Płonką przy ul. Żołnierzy Wyklętych 
w Płońsku

Obowiązujący

5. XXIV/183/2020 23.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Obowiązujący
6. XXIV/184/2020 23.01.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Obowiązujący

7. XXV/185/2020 20.02.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

8. XXV/186/2020 20.02.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

9. XXV/187/2020 20.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu lokalu użytkowego na kolejny okres 3 lat Obowiązujący

10. XXV/188/2020 20.02.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nych umów dzierżawy na okres do 3 lat Obowiązujący

11. XXV/189/2020 20.02.2020
w sprawie uznania się Rady Miejskiej w Płoń-
sku za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku 

Pani E.K.
Obowiązujący

12. XXV/190/2020 20.02.2020

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/171/2019 
Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 

2019 r. w sprawie określenia płatnych niestrze-
żonych parkingów zlokalizowanych na terenach 
niebędących drogami publicznymi oraz ustale-
nie zasad i stawek opłat za korzystanie z tych 

parkingów

Obowiązujący

13. XXVII/191/2020 04.03.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

14. XXVII/192/2020 04.03.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

15. XXVII/193/2020 04.03.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Płońskiemu Obowiązujący

16. XXVII/194/2020 04.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wnio-
sku o dofinansowanie zadania inwestycyjne-
go w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2020”

Obowiązujący

17. XXVII/195/2020 04.03.2020 w sprawie budowy pomnika upamiętniającego 
Marszałka Józefa Piłsudskiego Obowiązujący

18. XXVIII/196/2020 19.03.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

19. XXVIII/197/2020 19.03.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

20. XXVIII/198/2020 19.03.2020

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto 
Płońsk w 2020 roku

Obowiązujący
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21. XXVIII/199/2020 19.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wnio-
sku o dofinansowanie zadania inwestycyjne-
go w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza  MAZOWSZE 

2020”

Obowiązujący

22. XXVIII/200/2020 19.03.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy najmu lokalu użytkowego na kolejny okres 

3 lat
Obowiązujący

23. XXVIII/201/2020 19.03.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie daro-
wizny Obowiązujący

24. XXVIII/202/2020 19.03.2020

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodocią-
gowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na 
lata 2020-2022

Obowiązujący

25. XXVIII/203/2020 19.03.2020

w sprawie zabezpieczenia środków własnych 
na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja krytej pływalni w Płońsku”. Obowiązujący

26. XXIX/204/2020 20.04.2020 w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej 
w Płońsku na 2020 rok Archiwalny

27. XXIX/205/2020 20.04.2020
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmio-
towej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Płońsku na 2020 rok
Wygaszony

28. XXIX/206/2020 20.04.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

29. XXIX/207/2020 20.04.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

30. XXIX/208/2020 20.04.2020

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska, związanych 
z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest” z terenu nieruchomości 
położonych w granicach miasta Płońsk

Obowiązujący

31. XXIX/209/2020 20.04.2020

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wnio-
sku o dofinansowanie zadania inwestycyjne-
go w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 

2020”

Obowiązujący

32. XXIX/210/2020 20.04.2020 w sprawie zwolnień z opłat za korzystanie 
z mienia komunalnego Obowiązujący

33. XXIX/211/2020 20.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości Obowiązujący

34. XXX/212/2020 28.05.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

35. XXX/213/2020 28.05.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

36. XXX/214/2020 28.05.2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza 
Miasta Płońska Obowiązujący

37. XXX/215/2020 28.05.2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Płońska za 2019 rok
Archiwalny

38. XXX/216/2020 28.05.2020
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Płońska z tytułu wykonania budżetu Miasta 
Płońska za 2019 rok

Archiwalny

39. XXX/217/2020 28.05.2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu lokalu użytkowego na kolejny okres 3 lat Obowiązujący
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40. XXX/218/2020 28.05.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejny 
okres do 3 lat

Obowiązujący

41. XXXI/219/2020 18.06.2020

w sprawie oceny aktualności miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz 

studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta Płońsk.

Obowiązujący

42. XXXI/220/2020 18.06.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

43. XXXI/221/2020 18.06.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

44. XXXI/222/2020 18.06.2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miej-

skiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla 
miasta Płońsk

Obowiązujący

45. XXXI/223/2020 18.06.2020
w sprawie określenia  średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Miasto Płońsk  na rok szkolny 
2020/2021

Obowiązujący

46. XXXII/224/2020 02.07.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

47. XXXII/225/2020 02.07.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

48. XXXII/226/2020 02.07.2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk

Obowiązujący

49. XXXII/227/2020 02.07.2020
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Płońsk

Obowiązujący

50. XXXII/228/2020 02.07.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości Obowiązujący

51. XXXIII/229/2020 09.07.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

52. XXXIII/230/2020 09.07.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

53. XXXIV/231/2020 21.07.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

54. XXXIV/232/2020 21.07.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

55. XXXIV/233/2020 21.07.2020

w sprawie zabezpieczenia środków własnych 
na finansowanie zadania inwestycyjnego po-

legającego na rozbudowie ulicy Grunwaldzkiej 
w Płońsku w ramach dofinansowania z Fundu-

szu Dróg Samorządowych.

Obowiązujący

56. XXXIV/234/2020 21.07.2020

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 
Płońsk do złożenia wniosku o dofinansowa-
nie oraz przyjęcia do realizacji projektu pn. 

„Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku” w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.1 Adapta-
cja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności na klęski żywioło-
we, w szczególności katastrofy naturalne oraz 
monitoring środowiska, Typ projektów 2.1.5 

Systemy gospodarowania wodami opadowymi 
na terenach miejskich

Obowiązujący

57. XXXV/235/2020 13.08.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny
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58. XXXV/236/2020 13.08.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

59. XXXV/237/2020 13.08.2020

zmieniająca Uchwałę Nr LXIX/528/2018 Rady 
Miejskiej w Płońsku z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu

Obowiązujący

60. XXXV/238/2020 13.08.2020 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie daro-
wizny na rzecz Powiatu Płońskiego Obowiązujący

61. XXXV/239/2020 13.08.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy najmu lokalu użytkowego na czas nieozna-

czony
Obowiązujący

62. XXXV/240/2020 13.08.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy najmu lokalu użytkowego na czas nieozna-

czony
Obowiązujący

63. XXXVI/241/2020 17.09.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

64. XXXVI/242/2020 17.09.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

65. XXXVI/243/2020 17.09.2020 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektro-
mobilności dla Gminy Miasto Płońsk Obowiązujący

66. XXXVI/244/2020 17.09.2020

w sprawie zawarcia porozumienia międzygmin-
nego dotyczącego współdziałania Gmin przy 

realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu 
obszaru i granic aglomeracji

Obowiązujący

67. XXXVI/245/2020 17.09.2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości, stanowiącej własność Gminy Miasto 

Płońsk, w trybie bezprzetargowym
Obowiązujący

68. XXXVI/246/2020 17.09.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bo-
nifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej 

jako lokal mieszkalny
Obowiązujący

69. XXXVI/247/2020 17.09.2020

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wy-
branych obszarów miasta Płońsk, położonych 
w strefach: północno-centralnej, wschodniej 

i przemysłowej

Obowiązujący

70. XXXVI/248/2020 17.09.2020

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/226/2020 Rady 
Miejskiej w Płońsku z dnia 2 lipca 2020 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk

Obowiązujący

71. XXXVI/249/2020 17.09.2020

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/227/2020 Rady 
Miejskiej w Płońsku z dnia 2 lipca 2020 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Płońsk

Obowiązujący

72. XXXVI/250/2020 17.09.2020

w sprawie określenia zasad udzielania dota-
cji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdują-
cych się w gminnej ewidencji zabytków, zlokali-

zowanych na terenie Gminy Miasto Płońsk

Obowiązujący

73. XXXVII/251/2020 22.10.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

74. XXXVII/252/2020 22.10.2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny
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75. XXXVII/253/2020 22.10.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy najmu lokalu użytkowego na kolejny okres 

3 lat
Obowiązujący

76. XXXVII/254/2020 22.10.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-
wy najmu lokalu użytkowego na kolejny okres 

3 lat
Obowiązujący

77. XXXVII/255/2020 22.10.2020 w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ob-
wodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska Obowiązujący

78. XXXVII/256/2020 22.10.2020
w sprawie nadania nazwy rondu przy zbiegu 
ulic: Grunwaldzkiej, Wolności i obwodnicy 

wewnętrznej centrum miasta Płońsk
Obowiązujący

79. XXXVII/257/2020 22.10.2020 w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku Obowiązujący

80. XXXVII/258/2020 22.10.2020 w sprawie opłat za korzystanie z mienia komu-
nalnego Obowiązujący

81. XXXVII/259/2020 22.10.2020

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg gminnych na cele nie-

związane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg

Obowiązujący

82. XXXVII/260/2020 22.10.2020 w sprawie opłaty od posiadania psów Obowiązujący

83. XXXVIII/261/2020 03.12.2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Płońsk Obowiązujący

84. XXXVIII/262/2020 03.12.2020 Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2021 Obowiązujący

85. XXXVIII/263/2020 03.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

86. XXXVIII/264/2020 03.12.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

87. XXXVIII/265/2020 03.12.2020
w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowią-
cej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej 

w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych
Obowiązujący

88. XXXVIII/266/2020 03.12.2020

w sprawie podjęcia działań zmierzających do 
nabycia praw do nieruchomości oznaczonej 

nr ewid. 1813/8  o pow. 0,2063 ha, położonej 
w Płońsku przy ul. Warszawskiej

Obowiązujący

89. XXXVIII/267/2020 03.12.2020
w sprawie wskazania Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Płońsku, jako podmiotu wyko-
nującego zadania centralnego zamawiającego

Obowiązujący

90. XXXVIII/268/2020 03.12.2020
w sprawie określenia jednostki obsługującej 
i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obo-

wiązków powierzonych jednostce obsługującej
Obowiązujący

91. XXXVIII/269/2020 03.12.2020

w sprawie przyjęcia: Programu współpracy na 
rok 2021 Gminy Miasta Płońska z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie

Obowiązujący

92. XXXVIII/270/2020 03.12.2020 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Płoń-
sku na 2021 rok Obowiązujący

93. XXXIX/271/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Płońsk Archiwalny

94. XXXIX/272/2020 29.12.2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
Płońsk na 2020 rok Archiwalny

95. XXXIX/273/2020 29.12.2020 w sprawie wydatków budżetu miasta, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego Obowiązujący

96. XXXIX/274/2020 29.12.2020
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla miasta Płońska na 

lata 2021-2022
Obowiązujący
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97. XXXIX/275/2020 29.12.2020
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Płońsku na rok 2021
Obowiązujący

98. XXXIX/276/2020 29.12.2020 w sprawie nadania Statutu Zespołowi Obsługi 
Placówek Oświatowych w Płońsku Obowiązujący

99. XXXIX/277/2020 29.12.2020

w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod 
nazwą Klub „Senior+” w Płońsku i połączenia 
go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Płońsku

Obowiązujący

101. XXXIX/278/2020 29.12.2020 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2021 rok Obowiązujący

102. XXXIX/279/2020 29.12.2020
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Mienia 
Komunalnego i Gospodarki Finansowej Miasta 

na 2021 rok
Obowiązujący

103. XXXIX/280/2020 29.12.2020 w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Gospo-
darczego na 2021 rok Obowiązujący

104. XXXIX/281/2020 29.12.2020 w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecz-
nej na 2021 r. Obowiązujący

105. XXXIX/282/2020 29.12.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglo-
meracji Płońsk Obowiązujący

Wszystkie obowiązujące uchwały zostały zrealizowane bądź są realizowane na bieżąco.

3. Budżet obywatelski Gminy Miasto Płońsk w 2020 r.
Budżet Obywatelski nie był realizowany w roku 2020, ponieważ znowelizowana ustawa o samorządzie 

gminnym określiła na nowo zasady dot. tworzenia Budżetu Obywatelskiego i realizacji zadań w ramach 
tego budżetu. Minimalna pula środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego musi wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym spra-
wozdaniu z wykonania budżetu. 

Mając na uwadze to, że w 2020 roku Gmina Miasto Płońsk realizowała wielomilionowe inwestycje in-
frastrukturalne o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości i rozwoju miasta, co wiązało się z koniecznością 
zabezpieczenia znacznych środków finansowych, zapewnienie dodatkowych pieniędzy na realizację zadań w 
ramach Budżetu Obywatelskiego wymagałoby zaciągnięcia kolejnych zobowiązań tj. kredytu lub pożyczki.

Z tych względów Gmina Miasto Płońsk odstąpiła w roku 2020 od realizacji zadań w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. 

4. Stan finansów publicznych w roku 2020
Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2020 zostaną przedłożone Radzie Miasta w 

sprawozdaniu finansowym, jednak z uwagi na fakt, że stan finansów publicznych jest jednym z głównych 
czynników świadczących o kondycji i stanie samorządu, zdecydowano się na przedstawienie poniższych 
danych, co pozwoli odbiorcom raportu na pełną orientację o stanie finansowym Gminy w roku 2020.

Referat Budżetowo–Księgowy swoje zadania realizuje zgodnie z wprowadzonym Zarządzeniem nr 
0050.95.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, Zarzą-
dzeniem nr 0050.77.2016 z dnia 7 lipca 2016 r w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 
dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku, Zarządzeniem nr 0050.70.2020 Bur-
mistrza Miasta Płońsk z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.63.2016 Burmistrza 
Miasta Płońsk z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku,  Zarządzeniem nr 0050.100.2020 
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Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.63.2016 Burmistrza 
Miasta Płońsk z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Płońsku oraz Zarządzeniem nr 0050.41.2020 
z dnia 16 marca 2020 r.  zmieniającym zarządzenie nr 0050.85.2012 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 13 
lipca 2012 roku w sprawie gospodarowania środkami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Płońsku wraz 
ze zmianami.

Budżet Miasta Płońska na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXIII/168/2019 
z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2020, określała dochody budżetu w 
kwocie 160 168 464,45 zł i wydatki budżetu w kwocie 162 084 491,47 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian ustalono plan dochodów w wysokości 155 731 519,99 zł i wydatków 
w wysokości 165 528 319,04 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wy-
sokości 9 796 799,05 zł, który został pokryty z przychodów pochodzących z emisji obligacji w wysokości 
2 197 077,02 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających 
z rozliczenia środków z dotacji z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. 
Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku w wysokości 221 151,07 zł, ze środków z opłaty produktowej 
w wysokości 2 345,29 zł, ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 471 
440,16 zł, ze środków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami w wysokości 326 019,90 zł, ze środków 
z FOŚ w wysokości 41 459,09 zł, ze środków na realizację  projektu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy 
zdolności” w wysokości 72 090,87 zł, ze środków na realizację projektu „Nowe miejsca dla maluchów  w 
Przedszkolu Nr 5 w Płońsku” - 5 571,49 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 
6  w wysokości 6 459 644,16 zł (wolne środki - 3 588 751,25 zł, środki pochodzące z kredytu z 2019 r na 
realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku w wysokości 548 393,00 zł, środki z 
dokonanych w 2019 r. wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. Ograniczenie zanie-
czyszczenia powietrza w Płońsku w wysokości 239,27 zł, środki pochodzące z kredytu z 2019w wysokości 
1 942 264,34 zł oraz z obligacji z 2018 r. w wysokości 379 996,30 zł na realizację zadania „Budowa ścieżek 
rowerowych w ramach ograniczenia zanieczyszczeń powietrza”. Ponadto przychody budżetu w wysokości 
3 002 922,98 zł pochodzące z emisji obligacji przeznaczono na rozchody w wysokości 3 002 922,98 zł na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykupu obligacji. 

W 2020 r. środki z emisji obligacji w wysokości 3 002 922,98 zł wykorzystano na spłatę kredytów zacią-
gniętych w mBank (BRE Bank) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 821 062,98 zł i kredytu 
zaciągniętego w BGK na komunalną infrastrukturę techniczną towarzyszącą budownictwu mieszkaniowe-
mu w wysokości 181 860,00 zł oraz na wykup obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł wyemitowanych w 
2014 roku.

Dochody budżetu Miasta Płońska zamknęły się kwotą 150 477 145,85 zł i były niższe niż zakładano 
w ostatecznej wersji budżetu o 3,37 %. Nie jest to jednak wykonanie kasowe budżetu, lecz ustalone na 
podstawie sprawozdań jednostek realizujących dochody. Z kwoty tej  830 730,91 zł wpłynęło na konto 
dochodów budżetu w 2021r.

Dochody majątkowe budżetu miasta Płońska w 2020 roku zamknęły się kwotą 33 404 595,82 zł (wy-
konanie 89,74%).
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Struktura dochodów budżetu miasta Płońska w roku 2020 według działów klasyfikacji budżetowej.
Dział 
klasy-
fikacji 
budże-
towej

Nazwa działu klasyfikacji 
budżetowej

Plan Wykonanie

Pierwotnie Po zmianach Kwota %

010 Rolnictwo i łowiectwo — 6 441,48 6 441,48 100,00

600 Transport i łączność 31 278 246,34 26 048 018,49 25 930 767,85 99,55

630 Turystyka 98 700,00 98 700,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 704 835,00 4 830 060,85 1 329 909,58 27,53

710 Działalność usługowa 5 500,00 5 500,00 10 023,23 182,24

750 Administracja publiczna 470 680,00 645 342,98 627 097,98 97,17

751
Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej kontroli i ochrony pra-
wa oraz sądownictwa  

4 418,00 212 597,00 212 513,94 99,96

756

Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jedno-
stek nie posiadających osobowości 
prawnej

47 318 268,68 47 510 729,68 47 425 973,00 99,82

758 Różne rozliczenia 21 097 037,00 26 088 965,83 26 006 924,21 99,69

801 Oświata i wychowanie 3 763 072,43 4 735 086,13 4 328 174,24 91,41

852 Opieka społeczna 840 805,00 1 224 238,00 1 131 369,64 92,41

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 000,00 161 538,00 133 761,97 82,81

855 Rodzina 28 620 000,00 31 901 436,00 31 914 160,00 100,04

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 14 499 252,00 11 587 790,55 10 634 979,49 91,78

921 Kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego 78 000,00 76 725,00 76 725,00 100,00

926 Kultura fizyczna i sport  1 380 350,00 598 350,00 609 624,24 101,88

Razem: 160 168 464,45 155 731 519,99 150 477 145,85 96,63

 Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca Płońska wyniosły:
• w 2019 roku - 6 160,64 zł (21 710 - liczba mieszkańców)
• w 2020 roku - 7 027,37 zł (21 413 - liczba mieszkańców).
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Dochody bieżące w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowiły:
• w 2019 roku 83,16 % (5 123,03 zł na jednego mieszkańca),
• w 2020 roku 77,80 % (5 467,36 zł na jednego mieszkańca).

Udział poszczególnych działów klasyfi kacji w dochodach ogółem.
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Struktura dochodów majątkowych miasta Płońska w roku 2020 według 
działów klasyfikacji budżetowej.

Dział kla-
syfikacji 
budżeto-

wej

Nazwa działu klasyfikacji 
budżetowej

Plan Wykonanie

Pierwotnie Po zmianach Kwota %

600 Transport i łączność 30 738 246,34 26 048 018,49 25 930 767,85 99,55

630 Turystyka - 98 700,00 98 700,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 519 435,00 4 629 660,85 1 124 171,14 24,28

758 Różne rozliczenia - 4 888 349,15 4 888 349,15 100,00

801 Oświata i wychowanie 29 750,00 354 642,76 324 892,76 91,61

900 Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 6 927 199,00 1 105 800,23 937 714,92 84,80

926 Kultura fizyczne - 100 000,00 100 000,00 100,00

Razem 48 214 630,34 37 225 171,48 33 404 595,82 89,74

Dochody majątkowe w stosunku do wykonanych dochodów ogółem stanowiły:
• w 2019 roku 16,84 %,
• w 2020 roku 22,20 %.

Wydatki budżetu Miasta Płońska w 2020 roku zamknęły się kwotą 150 549 454,29 zł. Zawarte są w niej 
również wydatki niewygasające w wysokości 385 254,90 zł, które przechodzą na rok 2021 w związku z 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/273/2020 z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wydatków budżetu miasta, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeważającą część sumy 150 549 454,29 zł pochłonęły 
koszty działalności bieżącej, które wyniosły 112 262 683,46 zł i stanowiły 93,26% wydatków ogółem.
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Wydatki bieżące budżetu Miasta Płońska w roku 2020
Dział  
klasy-
fikacji 
budże-
towej

Nazwa działu  
klasyfikacji  
budżetowej

Plan Wykonanie

Pierwotnie Po zmianach Kwota %
W tym 

wydatki nie 
wygasające

010 Rolnictwo  
i łowiectwo 1 050,00 7 591,48 7 511,90 98,95

600 Transport i łączność 590 626,45 572 915,38 562 485,52 98,18

700 Gospodarka  
mieszkaniowa 589 241,59 972 941,59 934 201,10 96,02 5 500,00

710 Działalność  
usługowa 164 161,57 116 261,57 93 870,21 80,74

720 Informatyka 50 000,00 50 000,00 47 271,00 100,00

750 Administracja pu-
bliczna 13 009 504,75 13 736 198,21 12 948 897,66 94,27 69 659,83

751

Urzędy naczelnych 
organów władzy, 
kontroli  
i sądownictwa

4 418,00 212 597,00 212 513,94 99,96

754
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

898 326,00 900 837,45 826 170,02 91,71

757 Obsługa długu  
publicznego 1 299 410,64 1 334 533,93 733 080,52 54,93

758 Różne rozliczenia 724 000,00 324 000,00 0,00 0,00

801 Oświata  
i wychowanie 37 911 443,39 42 082 173,65 38 878 385,57 92,39

851 Ochrona zdrowia 633 078,00 633 775,62 482 157,73 76,08

852 Pomoc społeczna 4 869 998,00 5 312 031,00 4 951 114,06 93,21

854 Edukacyjna Opieka 
Wychowawcza 1 068 459,49 1 085 707,47 878 012,11 80,87

855 Rodzina 29 229 250,00 32 347 486,00 32 281 072,74 99,79

900

Gospodarka  
Komunalna   
i Ochrona Środo-
wiska 

10 982 834,47 12 239 115,55 10 492 233,61 85,73 30 000,00

921
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodo-
wego 

3 332 354,54 3 782 279,54 3 782 279,54 100,00

925

Ogrody botaniczne 
i zoologiczne oraz 
naturalne obszary  
i obiekty chronionej 
przyrody

48 600,00 20 040,00 20 040,00 100,00

926 Kultura fizyczna    4 558 065,94 4 647 065,94 4 131 386,23 88,90 78 972,15

Razem: 122 262 683,46 120 377 551,38 112 262 683,46 93,26 184 131,98
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Wydatki budżetu Miasta Płońska w 2020 roku zamknęły się kwotą 150 549 454,29 zł. Zawarte są w niej 
również wydatki niewygasające w wysokości 385 254,90 zł, natomiast w 2019 roku zamknęły się kwotą 
135 449 224,34 zł z zawartymi w niej wydatkami niewygasającymi w wysokości 601 938,50 zł.

Udział poszczególnych działów klasyfi kacji  w wydatkach ogółem.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.
Wydatki bieżące w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowiły:

• w 2019 roku 76,38 %.
• w 2020 roku 74,57 %.
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Wydatki majątkowe budżetu Miasta Płońska w roku 2020

Dział 
klasy-
fikacji 
budże-
towej

Nazwa działu klasyfikacji 
budżetowej

Plan Wykonanie w tym
wydatki 

nie wyga-
sające

Pierwotnie Po zmianach Kwota %

600 Transport i łączność 39 638 709,38 37 506 322,46 33 288 488,04 88,75 31 980,00

630 Turystyka 0,00 121 922,88 121 922,88 100,00 29 520,00

700 Gospodarka mieszkanio-
wa 2 117 600,00 2 866 047,35 2 784 291,08 97,15

750 Administracja publiczna 0,00 6 150,00 6 100,00 99,19

754
Bezpieczeństwo publicz-
ne i ochrona przeciwpo-
żarowa

70 000,00 125 000,00 124 932,00 99,95

801 Oświata i wychowanie 35 000,00 138 722,40 138 722,40 100,00 44 034,00

851 Ochrona zdrowia 0,00 750 742,54 27 060,00 3,60 27 060,00

900 Gospodarka Komunalna i 
ochrona środowiska 9 748 509,26 2 801 565,65 992 184,71 35,42

921 Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego 486 900,00 362 697,71 356 713,13 98,35 31 993,00

925

Ogrody botaniczne i zoo-
logiczne oraz naturalne 
obszary i obiekty chronio-
nej przyrody

23 000,00 22 830,00 22 830,00 100,00

926 Kultura fizyczna i sport 1 000,00 448 766,67 423 526,59 94,38 36 535,92

Razem: 52 120 718,64 45 150 767,66 38 286 770,83 84,80 201 122,92

Wydatki majątkowe w stosunku do wykonanych wydatków ogółem stanowiły:
• w 2019 roku 23,62 %,
• w 2020 roku 25,43 %.
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Na wydatki majątkowe składały się takie inwestycje jak:
• Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg 

– 992 625,01 zł,
• Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku – 4 231 937,37 zł, 
• Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 

i rozwój mobilności miejskiej – 23 933 264,67 zł,
• Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej w formie dotacji na pomoc fi nansową dla Powiatu Płońskiego w wysokości 
3 988 085,54 zł,

• Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu – 142 575,45 zł,
• „Doposażenie placu sportowo – rekreacyjnego w Płońsku – Ogródek Jordanowski” w wysokości 

91 117,48 zł,
• „Dostosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu” – 30 805,40 zł,
• „Wielka sztuka w małym mieście” w wysokości 374 047,25 zł, 
• dotacja celowa dla ZGM w Płońsku na fi nansowanie lub dofi nansowanie kosztów realizacji inwesty-

cji – „Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy 
Miasto Płońsk” w wysokości 1 312 593,05 zł,

• dotacja celowa dla ZGM w Płońsku na fi nansowanie lub dofi nansowanie kosztów realizacji inwesty-
cji – „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Płońsku – poprawa efektywności dystry-
bucji ciepła i likwidacja niskiej emisji” w wysokości 40 650,41 zł,

• dotacja celowa na fi nansowanie lub dofi nansowanie kosztów realizacji inwestycji – „Adaptacja 
i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku 
na lokale mieszkalne wraz z dokumentacją projektową” w wysokości 900 188,30 zł, 

• podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o. 
w wysokości 95 000,00 zł,

• budowa bloku komunalnego przy ul. Padlewskiego na działce nr 2609/9 w Płońsku – 6 532,07 zł,
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• przebudowa budynku komunalnego obejmująca lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP  
– 55 350,00 zł,

• rozbudowa siedziby Urzędu Miejskiego w Płońsku 6 100,00 zł,
• Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Płońsk –114 932,00 zł,
• wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku na zakup oznakowanego radiowozu 

dla potrzeb KPP w Płońsku w wysokości 10 000,00 zł,
• „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” w wysokości  

84 233,40 zł,
• „Dostosowanie szkoły podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych” w wysokości 54 489,00 zł,
• „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architek-

tonicznej, kulturowej i krajobrazu”, w wysokości 37 828,02 zł zapłacono za przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej, aktualizację dokumentacji przedmiarowo – kosztorysowej, podział dokumenta-
cji przedmiarowo – kosztorysowej,

• budowa studni głębinowej na terenie zieleni przy akwenie Rutki w wysokości 53 116,00 zł,
• budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. ks. M. Sarbiewskiego w wysokości 1 431,23 zł,
• „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku” w wysokości 765 530,07 zł,
• „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku – etap II” – 77 580,00 zł,
• zwrot niewykorzystanych środków dotyczących wpłat mieszkańców w ramach zadania pn. „Ograni-

czenie zanieczyszczeń powietrza w Płońsku” – 7 576,55 zł,
• zakup, dostawę i podłączenie dwóch sztuk parkometrów – 44 956,50 zł,
• dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-

pów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwrot kosztów 
usuwania wyrobów zwierających azbest w wysokości 4 166,34 zł,

• „Dom dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 dla potrzeb muzeum 
historii 2 narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko 50 lat” w formie dota-
cji celowej dla MCK w Płońsku w wysokości 170 563,13 zł,

• „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku” – 33 210,00 zł,
• „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku” – 6 765,00 zł,
• „Budowa pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku „600-lecia”  

– 99 200,00 zł,
• „Modernizacja i renowacja pomnika Marszałka Piłsudskiego przy ul. Płockiej w Płońsku”  

– 46 975,00 zł,
• wykonanie ogrodzenia pasterskiego w ramach zadania Mini ZOO w Płońsku w wysokości  

22 830,00 zł
• przebudowa systemu odprowadzania wody basenowej i po płukaniu filtrów w MCSiR w wysokości  

178 770,67 zł,
• zakup odkurzacza basenowego w MCSiR w wysokości 47 724,00 zł,
• rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Płońsku w wysokości 159 996,00 zł,
• zakup 2 kotar z napędem elektrycznym grodzącym halę na 3 części – 37 035,92 zł,

W roku 2020 Gmina Miasto Płońsk dokonała emisji obligacji komunalnych na kwotę 5 200 000,00 zł. 
zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018 r. oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 26.07.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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Planowany wykup obligacji komunalnych nastąpi w latach: 
2026  – 300 000,00 zł,
2027  – 300 000,00 zł,
2028  – 300 000,00 zł,
2029  – 300 000,00 zł,
2030  – 600 000,00 zł,
2031  – 600 000,00 zł,
2032  – 1 400 000,00 zł,
2033  – 1 400 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kolejnych rat kredytów zaciągniętych na:
−	 realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu 

(umowa BGK Nr 12003853/70/2009/), w wysokości - 181 860,00 zł. 
−	 zadania związane z realizacją inwestycji:

•  Umowa mBank Nr 02/056/11/Z/IN  w wysokości – 333 910,98 zł, 
•  Umowa mBank Nr 02/495/11/Z/OB w wysokości - 487 152,00 zł. 

Ponadto dokonano wykupu obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014 r. 
z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 
25.09.2014r. - 2 000 000,00 zł.

Do spłaty w latach następnych pozostało:
−	 545 580,00 zł – kredyt na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownic-

twu mieszkaniowemu (umowa BGK Nr 12003853/70/2009/), 
−	 487 156,43 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (umo-

wa kredytowa Nr 02/495/11/Z/OB),
−	 2 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 25.11.2014r. z 

Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr LX/512/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 
25.09.2014 r.,

−	 4 800 000,00 zł wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 15.12.2015r. z Po-
wszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Miejskiej w 
Płońsku z dnia 16.11.2015r.,

−	 5 400 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 12.09.2016r. z 
Bankiem Polska Kasa Opieki S.A oraz Uchwałą Nr XXXI/234/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z 
dnia 22.08.2016 r.,

−	 10 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 17.07.2017r.z 
Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz uchwała Nr XLIII/348/2017  Rady Miejskiej w Płońsku z 
dnia 06.04.2017 r.,

−	 10 000 000,00 zł – wykup obligacji komunalnych zgodnie z umową zawartą w dniu 20.12.2018r. z 
Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA oraz Uchwałą Nr LXIX/528/2018 Rady Miej-
skiej w Płońsku z dnia 26.07.2018 r.,

−	 2 900 000,00 zł – kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na realizacje zadań inwestycyjnych 
(umowa kredytowa 509/033/BK/19).

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniosła – 36 132 736,43 zł.
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5. Podatki i opłaty lokalne
W Referacie Podatków i Opłat zatrudnione są trzy osoby w tym: kierownik i dwóch głównych specjali-

stów ds. podatków i opłat. Do podstawowych zadań referatu w roku 2020 należało:
• Dokonywanie wymiaru i poboru zobowiązań pieniężnych od ludności,
• Prowadzenie księgowości podatków i opłat : podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podat-

ku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych , opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, 
opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłaty dodatkowej, opła-
ty parkingowej, opłaty tzw. renty planistycznej, opłaty wieczystego użytkowania terenu, opłaty za 
dzierżawę, opłaty przekształcenia użytkowania wieczystego Wydawanie decyzji w sprawach zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

• Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozkładania na raty 
należności z tytułu podatków i opłat – wydawanie decyzji,

• Rejestracja oraz wyrejestrowanie właścicieli psów,
• Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
• Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
• Wydawanie zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego oraz wielkości gospodarstwa 

rolnego,
• Aktualizacja danych stanowiących podstawę wymiaru podatków na podstawie otrzymanych infor-

macji ze starostwa o zmianie ewidencji gruntów,
• Przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat,
• Prowadzenie spraw związanych z podatkiem VAT tj. wystawianie faktur vat z tyt. dzierżawy, sprze-

daży mienia oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
• Prowadzenie księgowości w zakresie dochodów budżetu (ORGAN),
• Sporządzanie sprawozdań i informacji w ww. zakresie.
• Pracownicy Referatu Podatków i Opłat w 2020 roku sporządzili:
• 7090 decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (7050 decyzji wymiarowych i 40 

decyzji korygujących wymiar)
• 712 decyzji wymiarowych łącznego zobowiązania pieniężnego (690 decyzji wymiarowych i 22 

decyzje korygujące wymiar),
• 58 decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty (45 podatku od nieruchomo-

ści,11 podatku od środków transportowych, 2 łącznego zobowiązania pieniężnego),
• 13 decyzji w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
• 155  zaświadczeń ( 62 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległo-

ści, 91 zaświadczeń o stanie majątkowym, 2 zaświadczenia o dochodowości  
z gospodarstwa rolnego oraz wielkości gospodarstwa rolnego).

Do budżetu miasta roku 2020 roku  z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej wpłynęło łącznie  47 425 973,00 zł z tego z: 

1). Kwota w wysokości 15 293 239,67 zł pochodzi z wpłat podatników dokonanych na podstawie 
deklaracji złożonych przez osoby prawne  oraz decyzji wymiarowych wydanych przez Referat Podat-
ków i Opłat z tytułu: 
• podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości  9 306 684,40 zł (wykonanie 101,39 %), 
• podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 4 631,00 zł (wykonanie 100,30%),
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• podatku leśnego od osób prawnych 14,00 (wykonanie 100,00),
• podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 155 463,02zł  

(wykonanie 114,10%),
• podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 5 148 503,89 zł (wykonanie 99,97 %),
• podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 48 892,77zł (wykonanie 97,97%),
• podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 36,00 zł (wykonanie 85,71%),
• podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysokości 531 126,15 zł (wykonanie 

106,23%),
• opłaty od posiadania psów w wysokości 32 070,37 zł (wykonanie 103,45 %),
• odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 52 892,47 zł (wykonanie 125,78%),
• zwrotu kosztów upomnień w wysokości 12 925,60 (wykonanie 126,10%).
2). Kwota w wysokości 27 916 121,79 zł to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa z tytułu:
• podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 26 649 226,00 zł  

( wykonanie 97,12%) ,
• podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 266 895,79 zł (wykonanie 115,17 %) 
3). Kwota 1 669 107,21 zł to wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego przekazywa-
nych przez US z tytułu:
• podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych tzw. karta podatkowa wraz z 

odsetkami w wysokości 27 255,03 zł (wykonanie 90,79%),
• podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 18 404,60 zł (wykonanie 

15,05%),
• podatku od spadków i darowizn w wysokości 141 144,46 zł (wykonanie 63,12 %) ,
• podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 1 482 303,12 zł (wyko-

nanie 128,90%)
4). Kwota  509 412,00 zł to wpływy opłaty targowej (wykonanie 96,58 %),
5). Kwota 440 808,74 zł to wpływy opłaty skarbowej (wykonanie 95,93%),
6). Kwota 687 125,09 zł to wpływy opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
(wykonanie 108,54 %),
7). Kwota 910 158,50 zł to wpływy z innych opłat z tego: 
• zajęcia pasa drogowego kwota 184 655,76 zł (wykonanie 82,07 %),
• opłaty adiacenckiej kwota 165 592,43 zł (wykonanie 331,18 zł),
• renty planistycznej kwota 25 004,10 zł ( wykonanie 100,02 %),
• opłaty dodatkowej kwota 67 727,00 zł (wykonanie 169,32%),
• opłaty parkingowej kwota 453 997,55 zł (wykonanie 83,13%),
• odsetek od nieterminowych wpłat kwota 2 692,46 ( wykonanie 269,25%),
• zwrotów kosztów upomnień kwota 4 489,20 zł ( wykonanie 83,13%),
• wpływy z tytułu kary za zajęcie pasa drogowego kwota 6 000,00 zł.

Na dochody wymienione  w ppkt 4,5,6,7 decyzje wydają wydziały merytoryczne , Referat Podatków i 
Opłat prowadzi w tym zakresie ewidencję księgową analityczną na podstawie której dane te są wykazywane 
w sprawozdaniach budżetowych.
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Dochody działu  756  mogłyby być jeszcze większe gdyby nie zaległości podatkowe wynoszące na dzień 
31.12.2020r. - 1 956 207,52 zł z tego:

−	 podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 444 774,77 zł, 
−	 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 222 277,83 zł,
−	 podatek od środków transportowych od osób prawnych – 35 084,06 zł,
−	 podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 60 402,75 zł,
−	 podatek rolny do osób prawnych – 157,00 zł,
−	 podatek rolny od osób fizycznych – 2 572,52 zł,
−	 opłata od posiadania psów – 6 287,27 zł,
−	 zajęcie pasa drogowego – 5 415,22 zł,
−	 opłata adiacencka – 38 814,32 zł,
−	 podatek od spadków i darowizn – 5 357,05 zł,
−	 podatek od czynności cywilnoprawnej od osób prawnych – 29 063,40 zł,
−	 podatek od czynności cywilnoprawnej od osób fizycznych – 579,58 zł,
−	 podatek z tytułu karty podatkowej - 105 421,75 zł.

 
   
6. Stan inwestycji, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych oraz 
współpraca Gminy  z podmiotami zagranicznymi

Poniżej przedstawiono wykaz inwestycji, jakie zrealizowała Gmina Miasto Płońsk w roku 2020. Reali-
zacją inwestycji zajmował się Wydział Współpracy i Rozwoju – Referat Inwestycji: 

a) Wykaz zadań zrealizowanych w 2020 r.

Lp. Nazwa zadania Opis zadania
Poniesione  
wydatki  
w 2020 r.

1.

Budowa ścieżek ro-
werowych w Płońsku 
w ramach działania 
Ograniczenie zanieczysz-
czeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej. 

−	 roboty budowlane dotyczące Obwodnicy Zachodniej im. Św. Jana Paw-
ła II oraz obwodnicy wewnętrznej centrum miasta (odbiór częściowy):
• obwodnica zachodnia - wykonano warstwy konstrukcyjne oraz prace 

brukarskie (chodniki, ścieżka rowerowa), zakończono prace związane z 
wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Re-
alizowane są prace związane z budową oświetlenia ulicznego. Wykonano 
obiekt mostowy;

• obwodnica centrum miasta - wykonano przeważającą część robót 
budowlanych. Do wykonania pozostał chodnik prowadzący z obwodnicy 
wewnętrznej do kładki nad rzeką, oznakowanie poziome oraz nasadzenia 
zieleni; 

−	 zaprojektuj i wybuduj (odbiory częściowe) - budowa ścieżek rowero-
wych, parkingów typu parkuj i jedź, oświetlenia, uzgodnienia z PKP 
dotyczące dokumentacji technicznej na tunel pod torami;

−	 pełnienie funkcji inspektora nadzoru;
−	 promocja projektu;
−	 opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej;
−	 zakup autobusów - wyłoniono wykonawcę na dostawę autobusu elek-

trycznego;
−	 pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego, 

zgodnie z uchwałą XXVII/193/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 4 
marca 2020 r. i umową nr 1/WR/2020 z dnia 01.04.2020 r.

27 921 350,21
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2.

Płoński Program Bu-
dowy Dróg Lokalnych 
- opracowanie projektu, 
budowa i remonty dróg

−	 Fiołkowa - robota została wykonana w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” zadanie obejmowało fragment ulicy Fiołkowej na odcinku 
od ul. Różanej do Hiacyntowej,

−	 Biedronki - zakończono ostatni etap przebudowy polegający na wyko-
naniu ciągu pieszo-jezdnego,

−	  Targowa - powierzono wykonanie projektu zamiennego polegającego 
na przeprojektowaniu miejsc parkingowych będących elementem pro-
jektu Przebudowa drogi dojazdowej do posesji wzdłuż ulicy Targowej 
(lewa strona) w Płońsku oraz aktualizacji stałej organizacji ruchu,

−	 Handlowa – odebrano i zapłacono za projekt zamienny do projektu 
budowlanego celem dostosowania go do wymagań Funduszu Dróg 
Samorządowych i uzyskania możliwie najwyższej liczby punktów dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Wykonawca opracował zamienny 
projekt budowlany i uzyskał decyzję zamiennego zezwolenia na reali-
zację inwestycji drogowej.

Ponadto w ramach zadania:

−	 zlecono wykonanie usługi geodezyjnej tj. mapy dc. projektowych,
−	 zlecono wykonanie tablicy informacyjnej.

390 128,01

3.
Płoński Program Bu-
dowy Dróg Lokalnych - 
opracowanie projektu

Odebrano i zapłacono za prace projektowe wykonane w ramach umowy nr 
AZ.ZP.272.36.2016 z 31.03.2016 r. o prace projektowe i pełnienie nadzoru au-
torskiego (projekty dróg ul. Gruszowej wraz z odcinkiem Spacerowej, Piasko-
wej, Szczęśliwej, Handlowej, Postępu Rolniczego, Biedronki, Władysława Bro-
niewskiego). Wynagrodzenie za nadzór autorski płatne będzie po wykonaniu 
robót budowlanych.

142 575,45

4. Budowa ulicy Szkolnej 
w Płońsku

W dniu 10.12.2020 r. podpisano umowę na robotę budowlaną dla odcinka od 
ulicy Wiosennej do ulicy Św. Jana Pawła II. Realizację przewidziano w latach 
2020-2021. Wykonawca, z uwagi na kończący się rok oraz przerwę świąteczną 
nie zdołał pozyskać materiałów budowlanych i nie wykonał robót. Roboty zo-
staną wykonane w roku 2021.

0,00

5. Przebudowa ulicy Ma-
zowieckiej w Płońsku

W ramach zadania wykonano nowe warstwy konstrukcyjne drogi, ułożono 
nową nawierzchnię (warstwę ścieralną) z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 
oraz wybudowano chodnik, ścieżkę rowerową i zatoki postojowe. Ponadto wy-
konano roboty związane z kanalizacją deszczową oraz budową nowego oświe-
tlenia. Przebudowano skrzyżowanie z ulicami Przemysłową i Henry Forda na 
rondo. Wzdłuż drogi wykonano nasadzenia drzew i krzewów. 

4 231 937,37

6.

Dostosowanie zielo-
no-niebieskiej infra-
struktury w Płońsku do 
zmian klimatu

Środki finansowe w ramach zadania zaplanowano na przygotowanie doku-
mentacji na potrzeby aplikowania o dofinansowanie zewnętrzne w ramach 
Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Obszar 
programowy: „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” ze środ-
ków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-
2021. 

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na układ 
nawadniania (zbiornik retencyjny podziemny z pompownią). Wykonawca wy-
konał projekt i przedłożył go w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania po-
zwolenia na budowę w sierpniu 2020 r. Z uwagi na wezwanie dot. konieczności 
uzupełnienia projektu o decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym z nadaną klau-
zulą ostateczności oraz związanymi z tym terminami (w tym opracowaniem 
operatu wodno-prawnego) termin wykonania zadania przesunięto na 31 mar-
ca 2021 r. Środki finansowe w wysokości 29 520,00 ujęto w uchwale w sprawie 
wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatkowano kwotę 55,40 zł za pozyskanie map zasadniczych ze Starostwa 
Powiatowego w Płońsku. 

Wydatkowano kwotę 1 230,00 zł na usługi wykonania rysunków zagospodaro-
wania terenu dot. montażu elementów małej architektury w parku Konstytucji 
3 Maja w Płońsku oraz dot. terenu Edukacyjnego Parku Wodnego na działce 
1307/2.

30 805,40

7.

Doposażenie placu 
sportowo-rekreacyjne-
go w Płońsku - Ogródek 
Jordanowski

W ramach zadania doposażono plac w nowe urządzenia dla dzieci, tj. duże 
urządzenie sprawnościowe, stożek obrotowy, pojedynczy ślizg, samochód na 
sprężynach oraz tubę do rozmawiania. Ponadto wykonano nawierzchnię bez-
pieczną piaskową wraz z obrzeżami pod duże urządzenie sprawnościowe.

91 117,48
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8.

Budowa bloku ko-
munalnego przy ul. 
Padlewskiego na działce 
nr 2609/9

Zgodnie z umową nr P/18/033645 zawartą w dniu 11.02.2019 r. zapłacono za 
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. 6 532,07   

9.

Przebudowa budynku 
komunalnego obejmu-
jąca lokale mieszkalne 
po byłym dworcu PKP

W ramach zadania zapłacono za nagrody dla studentów Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewalo-
ryzacji zabytkowej zabudowy Płońska.

Odebrano od firmy Lange Projekt Marek Lange ul. Stanisława Żółkiewskiego 
4, 05-803 Pruszków i zapłacono za prace projektowe. Niewykorzystane środki 
w wysokości 7 150,00 zł stanowią wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autor-
skiego, które należne będzie po wykonaniu robót budowlanych.

Zadanie było realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

59 850,00

10. Wielka sztuka w małym 
mieście

Zadania w ramach projektu „Wielka sztuka w małym mieście” zostały zrealizo-
wane w dwóch lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 2 i ul. Płocka 2. Zakres rzeczo-
wy projektu obejmował remont i przebudowę dwóch kamienic mieszkalnych.  
Umowę na realizację robót budowlanych podpisano w dniu 28.05.2018 r. z 
firmą PHU Premium Marcin Pijanowski. Funkcję inspektora nadzoru inwesty-
cyjnego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej pełniła 
firma MCM Inwestycje Sp.c. z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie z umową z dnia 
27.06.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane.

374 047,25

11.
Rozbudowa siedziby 
Urzędu Miejskiego  
w Płońsku

Dokonano płatności za nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi. Wy-
konawcą była firma ARKUS Wojciech Żochowski z Płońska. 6 100,00

12. Rozbudowa monitorin-
gu miejskiego

W ramach zadania wykonano monitoring wiaty usytuowanej przy ul. Św. M 
Kolbe 11, mini zoo, ul. Warszawskiej, małego targowiska przy ul. Pułtuskiej, 
ronda obwodnicy zachodniej (ul. Płocka, Mazowiecka, Św. Jana Pawła II), ron-
da obwodnicy centralnej (ul. Grunwaldzka). Wykonano również rozbudowę 
serwerowni. Wykonawcą była firma LCS Piotr Marczuk z Płońska. Zadanie było 
realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.

114 932,00

13.

Poprawa efektywności 
energetycznej budyn-
ków użyteczności pu-
blicznej Gminy Miasto 
Płońsk - etap II

Zadanie w ramach projektu przewiduje termomodernizację w trzech budyn-
kach użyteczności publicznej (SP 1, Biblioteka Publiczna oraz budynek ZGM).

W ramach zadania Pan Andrzej Wiktorowicz wykonał audyty energetyczne ex-
-ante za kwotę 15 000,00 zł. Firma KB Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy wy-
konała inwentaryzacje, programy funkcjonalno-użytkowe oraz przedmiary  
z kosztorysami branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej za kwotę 34 000,00 zł.

Ponadto firma Biuro Projektowe KKP – Jakub Kowalski opracowała projekt 
przebudowy stropów dla SP nr 1 za kwotę 35 055,00 zł.

Kwotę 178,40 zł wydano za pozyskanie wypisu i mapy zasadniczej ze Starostwa 
Powiatowego w Płońsku.

84 233,40

14.

Dostosowanie szko-
ły podstawowej do 
potrzeb osób niepełno-
sprawnych

W ramach zadania dokonano przeglądu budynków szkół podstawowych w 
Płońsku i wykonano analizę pod kątem ich dostosowania dla potrzeb i moż-
liwości użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Wykonawcą była firma 
Biuro Projektowe KKP Jakub Kowalski z Płońska. Analizę wykonano za kwotę 
10 455,00 zł.

Dodatkowo firmie Biuro Projektowe KKP Jakub Kowalski z Płońska zlecono 
usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego dosto-
sowania budynku Szkoły Podstawowej nr 2 pod kątem użytkowania przez oso-
by niepełnosprawne łącznie z pozyskaniem ostatecznego pozwolenia na budo-
wę. Koszt zlecenia 44 034,00. zł (środki finansowe ujęto w uchwale w sprawie 
wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego).

54 489,00

15.

Budowa obiektu bud. 
w Ośrodku Edukacji 
Profilaktyki i Integracji 
Społecznej Gminy Mia-
sto Płońsk w Goszczy-
cach Średnich

W dniu 30 kwietnia 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumenta-
cji technicznej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę na budynek z salą 
wielofunkcyjną oraz łącznik. Wykonawcą jest firma Przedsiębiorstwo Projek-
towania i Usług Inwestycyjnych „INWESTPROJEKT” z Białegostoku. Z uwagi na 
opóźnienia w pozyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, utrud-
nienia spowodowane pandemią oraz obowiązujące terminy administracyjne 
przy wydawaniu pozwoleń na budowę termin wykonania zadania przedłużono 
do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Środki finansowe w wysokości 27 060,00 zł ujęto w uchwale w sprawie wydat-
ków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

27 060,00
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16.

Budowa przyłącza 
gazowego do budynku 
przy ul. Ks. M. Sarbiew-
skiego 51

W ramach zadania zostało wykonane przez PSG przyłącze gazowe. 1 431,23   

17. Budowa kanalizacji 
deszczowej w Płońsku

Realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania, na które GMP 
złożyła wniosek w 2020 r. 0,00

18.
Ograniczenie zanieczysz-
czeń powietrza  
w Płońsku

W ramach zadania firma Romex Roman Szumański z Płońska wykonała insta-
lację odnawialnych źródeł energii w dwóch indywidualnych budynkach miesz-
kalnych na kwotę 79 500,00 zł oraz dostarczyła 22 urządzenia grzewcze do 
budynków mieszkalnych na terenie miasta Płońsk na kwotę 381 960,15 zł. Po-
nadto firma Mirmex Mirosław Klimkowski z Marek wykonała termomoderni-
zację 5 budynków mieszkalnych na terenie miasta Płońsk na kwotę 333 674,46 
zł. W ramach zadania zostało zapłacone 7 380,00 zł firmie Investus za opraco-
wanie siwz. Zadanie nadzorował inspektor nadzoru inwestorskiego firma Alfa 
Projekty Piotr Ślesicki za kwotę w wysokości 14 850,00 zł. Firma abc Budowa 
wykonała audyty energetyczne ex-post za kwotę 11 562,00 zł. Zostały również 
poniesione wydatki na promocję w wysokości 2 240,00 zł. Zadanie zostało za-
kończone i rozliczone. Z inwestycji został odzyskany vat w kwocie 65 636,54 zł.

765 530,07

19.
Ograniczenie zanieczysz-
czenia powietrza  
w Płońsku - etap II

W ramach zadania zapłacono za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia 
oraz firma Romex Roman Szumański z Płońska zamontowała 5 urządzeń grzew-
czych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Płońsk na kwotę 64 750,00 
zł. Niewykorzystane środki, w tym pochodzące z wpłat mieszkańców wrócą 
na zadanie po rozdysponowaniu wolnych środków, środki z dofinansowania 
zostaną zrefundowane w I kwartale 2021 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

80 524,00

20.

Rozwój jakościowy 
płońskiego obszaru 
funkcjonalnego, w tym 
rewitalizacja przestrzeni 
architektonicznej, kultu-
rowej i krajobrazu

Zapłacono ENERGA-OPERATOR SA za przyłączenie do sieci elektroenerge-
tycznej zgodnie z umową nr P/19/020952/2 zawartą w dniu 01.07.2019 r. - 
3908,99 zł.

Zapłacono firmie Rysy Architekci Rysy Architekci Rafał Sieraczyński, ul. Topolo-
wa 2/91, 05-500 Mysiadło za:

−	 aktualizację dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej ul. Plac 
15-Sierpnia, Pułtuskiej, Warszawskiej i budynku Grunwaldzka 1 - 14 
900,00 zł

−	 aktualizację dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej ul. Grun-
waldzkiej - 3000,00 zł,

−	 podział dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej ul. Grunwaldzkiej 
na dwa odcinki - 1230,00 zł,

−	 wprowadzenie korekty w projekcie zieleni w obrębie Placu 15 Sierpnia 
- 1500,00 zł

W ramach zadania w dniu 30.09.2020 r. została podpisana umowa na roboty 
budowlane w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 1 z firmą PHU OK-BUD Piotr 
Morawski z siedzibą w Nasielsku na kwotę  1 150 000,00 zł. Dokonano odbioru 
robót na kwotę 13 289,03 zł. Funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego pełni 
firma MCM Inwestycje Sp.c. z siedzibą w Ciechanowie, zgodnie z umową z dnia 
04.11.2020 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie w kwocie 13 289,03 zł było realizowane z dofinansowania w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach zadania zapłacono nagrody dla studentów Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej w związku z konkursem na najlepszy projekt rewalo-
ryzacji zabytkowej zabudowy Płońska

W dniu 16.12.2020 r. podpisano umowę na robotę budowlaną polegającą na 
rozbudowie i przebudowie układu komunikacyjnego obejmującego Plac 15 
Sierpnia i ulicę Warszawską wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infra-
struktury technicznej, urządzeniami budowlanymi, obiektami małej architek-
tury i rozbiórkami niezbędnej infrastruktury technicznej. 

39 828,02   

21.

Modernizacja małego 
targowiska przy  
ul. Pułtuskiej w Płońsku 
na działce nr 1576/12

Zadanie w trakcie realizacji, płatności zaplanowano w 2021 r. 0,00
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22.
Rewaloryzacja i adapta-
cja zabytkowej wieży 
ciśnień w Płońsku

Odebrano od firmy Lange Projekt Marek Lange ul. Stanisława Żółkiewskiego 
4, 05-803 Pruszków i zapłacono za prace projektowe. Niewykorzystane środki 
w wysokości 4 690,00 zł stanowią wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autor-
skiego, które należne będzie po wykonaniu robót budowlanych.

Zadanie było realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

34 710,00

23.
Poprawa dostępności 
do zasobów kultury  
w Płońsku

Odebrano od firmy espresso online Agnieszka Poliszewska-Ostrowska ul. 
Północna 12/22, 09-100 Płońsk i zapłacono za wykonanie badania rynku po-
twierdzającego społeczne zapotrzebowanie na rewaloryzację i adaptację za-
bytkowej wieży ciśnień w Płońsku oraz przebudowę budynku komunalnego 
obejmującą lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP. Przedmiotowy dokument 
był wymagany do wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszy Norweskich.

6 765,00

24.

Wykonanie tablicy 
upamiętniającej samo-
rządowców z terenu 
miasta i powiatu Płoń-
skiego - ofiar terroru 
niemieckiego

W ramach zadania firma ANDA Anczewski Mateusz z Płońska wykonała tablicę 
pamiątkową na kwotę 4 200,00 zł. Zadanie zostało zakończone. 4 200,00

25.

Modernizacja i renowa-
cja pomnika Marszałka 
Piłsudskiego przy ul. 
Płockiej  
w Płońsku

Zadanie zostało podzielone na II etapy.

W pierwszym etapie firma GRAN- MAR Józef Orzechowski z Działdowa w ra-
mach umowy dokonała zakupu wraz z montażem elementów uzupełniających 
pomnik, na kwotę 32 215,00 zł.

Drugi etap polegający na zakupie i montażu płyty oraz odbudowie elementów 
betonowych jest w trakcie realizacji. Środki finansowe w wysokości 14 760,00 
zł ujęto w uchwale w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego.

46 975,00

26.

Przebudowa systemu 
odprowadzania wody 
basenowej i po płuka-
niu filtrów w MCSiR

Zadanie zostało powierzone (WR-I.7013.5.1.2020.NL) firmie Zarząd Dróg i Mo-
stów. W ramach zadania firma zrealizowała całość powierzonych prac. Zadanie 
zostało zakończone.

178 770,67

27. Zakup odkurzacza base-
nowego

W ramach zadania zakupiono odkurzacz basenowy (automatyczny robot czysz-
czący) za kwotę 47 724,00 zł. Wykonawcą była firma Mariner 3S Polska Alek-
sander Woliński z Kątów Wrocławskich.

Zadanie było realizowane z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

47 724,00

28.
Rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 
w Płońsku

Na podstawie dokumentacji opracowanej przez firmę Arkus Wojciech Żochow-
ski na kwotę 615,00 zł wykonano plac sportowo-rekreacyjny przy ul. Grun-
waldzkiej, w skład którego wchodzi: siłownia plenerowa oraz strefa sprawno-
ściowa dla najmłodszych. Dostawę na kwotę 159 162,00 zł zrealizował Paweł 
Sawicki, Ilinko 18b, 09-100 Płońsk. Kwota w wysokości 219,00 zł została zapła-
cona za tablicę informacyjną. Inwestycja została zakończona.

159 996,00

RAZEM 34 901 611,63

b) Zadania wieloletnie w trakcie realizacji 
Informacja nt. zadań wieloletnich w trakcie realizacji została zawarta w zestawieniu powyżej. Do zadań 

tych należą inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
1. Budowa ścieżek rowerowych w Płońsku w ramach działania Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 

 i rozwój mobilności miejskiej,
2. Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych - opracowanie projektu, budowa i remonty dróg,
3. Budowa ul. Szkolnej w Płońsku,
4. Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu,
5. Rozbudowa monitoringu miejskiego,
6. Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku,
7. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku – etap II,
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8. Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni  
 architektonicznej, kulturowej i krajobrazu,

9. Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce nr 1576/12.

c) Wykaz spraw niezrealizowanych w 2020 roku,  które są w trakcie realizacji i zakończenie 
przewidziane jest na 2021 rok (lub lata następne).

Lp. Nazwa zadania Opis zadania
Poniesione 
wydatki 
w 2020 r.

1.
Płoński Program Budowy Dróg 
Lokalnych - opracowanie projektu 
budowa i remonty dróg

−	 W zakresie opracowania projektu zamiennego ul. Handlowej 
wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej:

Wykonawca wnioskował o przedłużenie terminu wykonania zle-
cenia ze względu na utrudnienia wynikające z trwającej epidemii 
COVID-19, konieczność uzupełnienia braków we wniosku o wyda-
nie decyzji zamiennej ZRID, brak rozstrzygnięcia Starosty Płońskie-
go w sprawie wydania decyzji zamiennego zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej oraz konieczność ustosunkowania się do 
uwag stron w postępowaniu administracyjnym. Prace projektowe 
zostały zakończone. Decyzja zamiennego zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej została wydana w dniu 30.12.2020 r.  Za-
danie zostało przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego. Odbiór oraz płatność w styczniu 2021; 

−	 w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego na ul. Skarżyńskiej:
Wykonawca - ZDiM Sp. z o.o. zwrócił się do Burmistrza Miasta Płońska 
z prośbą o wycofanie powierzenia wykonania robót budowlanych ze 
względu na utrudnienia administracyjne występujące w wyniku epi-
demii COVID-19;

−	 w zakresie budowy ulicy Azalii:
Wykonawca - ZDiM Sp. z o.o. zwrócił się do Burmistrza Miasta Płońska 
z prośbą o wycofanie powierzenia wykonania robót budowlanych ze 
względu na utrudnienia administracyjne występujące w wyniku epi-
demii COVID-19.

jw.

Dostosowanie zielono-niebieskiej 
infrastruktury w Płońsku do zmian 
klimatu

Prace projektowe zostały wykonane. Wniosek o wydanie decyzji po-
zwolenia na budowę został złożony w dniu 17 sierpnia 2020 r. Trwa 
prowadzone przez Starostę Płońskiego postępowanie administracyj-
ne w przedmiotowej sprawie. W dniu 16 października 2020 r. Staro-
sta Płoński wezwał do uzupełnienia złożonej dokumentacji o oryginał 
decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym. Ze względu na terminy admi-
nistracyjne związane z opracowaniem operatu wodnoprawnego i po-
zyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, brak było możliwości uzupeł-
nienia dokumentacji zgodnie z wezwaniem w 2020 r.

jw.

Dostosowanie szkoły podstawo-
wej do potrzeb osób niepełno-
sprawnych

Prace projektowe zostały zakończone i do spełnienia pozostały 
wyłącznie kwestie administracyjne. Decyzją NR 844/2020 z dnia  
31.12.2020r  Starosty Płońskiego zatwierdzono projekt budowlany i 
udzielono pozwolenia na budowę

jw.

Budowa obiektu bud. w Ośrodku 
Edukacji Profilaktyki i Integracji 
Społecznej Gminy Miasto Płońsk 
w Goszczycach Średnich

Wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu ze względu na czas 
oczekiwania na decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego, wyda-
waną przez miejscowo właściwy organ, tj. Wójta Gminy Baboszewo 
(brak ww. decyzji uniemożliwia prowadzenie prac projektowych) oraz 
ze względu na utrudnienia związane trwającą pandemią COVID-19.

Trwa finalizacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji tech-
nicznej. Przewiduje się, iż w styczniu zostanie ona przekazana do za-
opiniowania Zamawiającemu, a następnie zostanie złożony wniosek o 
wydanie pozwolenia na budowę.

jw.
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Modernizacja i renowacja pomni-
ka Marszałka Piłsudskiego przy ul. 
Płockiej

Wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu wykonania umowy 
ze względu na utrudnienia i opóźnienia w transporcie materiałów i 
surowca niezbędnych do kontynuacji prac. Prace wydłużyły się rów-
nież w wyniku utrudnień spowodowanych pandemią. Trwa finalizacja  
prac związanych z odbudową elementów betonowych pomnika.

jw.

Wielka sztuka w małym mieście

W zakresie okien dachowych na budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2. 
Brak decyzji pozwolenia na budowę uniemożliwiło wykonanie robót 
budowlanych. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę złożono w 
Starostwie powiatowym w Płońsku w dniu 03.11.2020 r. Projektant 
musi wystąpić o odstępstwa do Ministra z uwagi na usytuowanie 
okien dachowych w zbyt małej odległości od granicy działki, na której 
posadowiony jest budynek.

jw.

Ponadto w 2020 roku Referat Inwestycji wydał 258 zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości 
na obszarze rewitalizacji.

d) Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych – zadanie realizował Referat Współpracy 
oraz Pozyskiwania Środków Finansowych

W 2020 r. Referat Współpracy oraz Pozyskiwania Środków Finansowych opracował i złożył 26 wnio-
sków o dofinansowanie projektów miejskich. Przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania 9 umów o 
dofinansowanie projektów miejskich na kwotę ogółem 9 726 947,25 zł. Pracownicy Referatu uczestniczyli 
w realizacji (rozliczanie) 19 projektów miejskich. W 2020 r. rozliczono dofinansowanie zewnętrzne w 
kwocie ogółem 28 642 300,95 zł. Dzięki realizacji dużej liczby inwestycji Gmina Miasto Płońsk otrzyma-
ła wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 
2020-2022 w wysokości 4 735 383 zł (wysokość wsparcia wyliczona została przez algorytm i wynikała z 
relacji wydatków majątkowych i zamożności gminy).

Wnioski o dofinansowanie zewnętrzne projektów miejskich złożone w 2020 r. 
1. Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie złożono 26.03.2020 r. w ramach poddziałania „Restauracja i rewitalizacja dzie-
dzictwa kulturowego” Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 27.01.2021 r.
Wartość projektu: 7 593 802,00 zł
Pozyskane dofinansowanie: 6 454 731,70 zł
Okres realizacji: 2021-2024
Zadanie obejmuje przebudowę i remont zespołu zabytkowych budynków dawnego dworca PKP oraz wie-
ży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w celu nadania ww. budynkom 
funkcji muzeum oraz planetarium i obserwatorium astronomicznego.  W ramach projektu będą prowadzo-
ne działania kulturalno-edukacyjne oraz szkoleniowe.

2. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie funkcjonowania Klubu „Senior +” w Płońsku przy ul. Płockiej 19 złożono 
07.01.2020 r. w ramach programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
Pozyskano dofinansowanie w kwocie 84 000,00 zł na funkcjonowanie „Klubu Senior+” w 2020 r., w tym 
m.in. na: działania kulturalno-edukacyjne dla seniorów, warsztaty, szkolenia, wykłady, opłaty stałe, wy-
nagrodzenie pracowników itp. 
Zadanie zrealizowane i rozliczone.
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3. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie zadania złożono 16.03.2020 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 17.08.2020 r.
Wartość projektu: 159 996,00 zł
Pozyskane dofinansowanie: 100 000,00 zł
Okres realizacji: 2020
Zadanie obejmowało zakup i montaż siłowni plenerowej dla dorosłych oraz urządzeń sprawnościowych 
dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Grunwaldzkiej. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

4. Rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni w Płońsku 
Wniosek o dofinansowanie zadania złożono 23.04.2020 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 17.08.2020 r.
Wartość projektu: 406 969,07 zł
Wartość dofinansowania: 200 000,00 zł
Okres realizacji: 2020
W ramach zadania wykonano rewitalizację i zagospodarowanie wybranych terenów zieleni przy ulicach: 
Wolności, 1 Maja, Płockiej, Popiełuszki, Żołnierzy Wyklętych, Rutkowskiego i Ogrodowej. Zadanie zre-
alizowane i rozliczone.

5. Budowa dwóch ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie zadania złożono 24.04.2020 r. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. 
Wartość projektu: 58 794,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 23 900,00
Okres realizacji: 2020
W ramach zadania zaplanowano budowę 2 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na Placu 15 Sierpnia. 
Projekt nie uzyskał dofinansowania.

6. Modernizacja krytej pływalni w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie złożono 29.04.2020 r. w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej Sportowa Polska 2020. 
Całkowita wartość projektu: 5 766 589,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 284 632,00 zł
Okres realizacji: 2019-2022
Zadanie obejmuje m.in. wymianę urządzeń technologii basenowej, wentylacji, nagłośnienia, instalacji 
elektrycznej, sufitu, remont szatni, zakup odkurzacza basenowego, budowę groty solnej. Projekt nie uzy-
skał dofinansowania.

7. Budowa stadionu miejskiego w Płońsku
W dniu 15 maja 2020 r. zostało złożone zgłoszenie zadania inwestycyjnego Gminy Miasto Płońsk, obej-
mującego budowę stadionu lekkoatletycznego oraz piłkarskiego, do Programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu realizowanego przez Ministerstwo Sportu. 
Planowana wartość całkowita – 22 083 827,10 zł
Możliwe do uzyskania dofinansowanie – do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Planowany okres realizacji zadania to lata 2021-2023. 
Projekt nie uzyskał dofinansowania.
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8.  Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej w Płońsku
10.08.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorzą-
dowych.
Wartość zadania – 2 886 071,44 zł
Wnioskowane dofinansowanie – od 50%  do 80% kosztów kwalifikowalnych
Okres realizacji – 2021-2022
Wniosek został skierowany przez Wojewodę Mazowieckiego do dofinansowania. Propozycja musi być 
jeszcze zatwierdzona przez Premiera.

9. Dostosowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w Płońsku do zmian klimatu
Wniosek złożono 17.08.2020 r. w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Łagodzenie 
zmian klimatu i adaptacja do ich skutków (MF EOG). Trwa ocena merytoryczna wniosku.
Wartość ogółem – 11 678 317,45 zł
Wnioskowane dofinansowanie – 9 926 569,80 zł
Okres realizacji – 2021-2022
Projekt obejmuje  rewitalizację terenów zieleni (Park Konstytucji 3 Maja, róg ulic ks. J. Popiełuszki oraz 
1 Maja, tereny wzdłuż rzeki Płonki, ul. Północną przy MBP oraz placu zabaw), budowę podziemnego 
zbiornika retencyjnego, renaturalizację Rutek, remont przepompowni, budowę parkingu zielonego przy ul. 
Targowej, budowę kładki na rzece Płonce, montaż 2 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elek-
trycznych, budowę parku wodnego, działania informacyjno-edukacyjne, szkoleniowe oraz promocyjne. 

10. Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie złożono 28.08.2020 r. w ramach POiIŚ priorytet Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu.
Wartość zadania – 3 726 073,35 zł
Wnioskowane dofinansowanie – 2 574 928,74
Okres realizacji 2021-2022
Projekt uzyskał dofinansowanie - umowa jest w trakcie podpisywania korespondencyjnego. 
Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ulicach miejskich Grunwaldzkiej, Przejazd, Pułtu-
skiej, Warszawskiej, Zduńskiej, Szczęśliwej, Piaskowej, Handlowej oraz refundację wydatków poniesio-
nych na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla Toruńskiego do ul. 
Bydgoskiej.

11. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór wrzesień 2020 r.
We wrześniu 2020 r. złożono następujące wnioski o dofinansowanie w ramach naboru Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych: 
Modernizacja krytej pływalni w Płońsku
Całkowita wartość zadania - 5 530 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 5 530 000,00 zł
Budowa budynku komunalnego przy ul. Padlewskiego w Płońsku
Całkowita wartość zadania – 12 296 319,71 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 12 296 319,71 zł



Raport o stanie Gminy Miasta Płońsk 2020 50

Przebudowa, rozbudowa lub budowa ulic miejskich: Grunwaldzkiej, Przejazd, Pułtuskiej, Piasko-
wej, Szczęśliwej, Szkolnej, Handlowej
Całkowita wartość zadania – 15 136 289,89 zł
Wnioskowane dofinansowanie – 13 202 521,00 zł
Remont i przebudowa zespołu zabytkowych budynków w Płońsku: dawnego dworca kolejowego 
oraz wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia 
Całkowita wartość zadania – 7 593 802,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 7 593 802,00 zł
Budowa stadionu lekkoatletycznego i piłkarskiego
Całkowita wartość zadania – 22 083 827,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 22 083 827,00 zł
Rozbudowa dużego targowiska miejskiego w Płońsku wraz z budową parkingu zielonego z we-
wnętrzną drogą dojazdową 
Całkowita wartość zadania – 16 150 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 16 150 000,00 zł 
Ww. projekty nie uzyskały dofinansowania w ramach RFIL.

12. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto 
Płońsk – etap II
Wniosek złożony 3 listopada 2020 r. w ramach RPO WM 2014-2020, działanie 4.2 Efektywność energe-
tyczna. Pozytywna ocena merytoryczna, projekt oczekuje na zwiększenie alokacji finansowej w konkursie.
Wartość ogółem: 5 732 894,54 zł
Wartość dofinansowania: 2 984 296,04 zł
Planowany okres realizacji: 2019-2022
Projekt obejmuje głęboką modernizację energetyczną 3 budynków użyteczności publicznej w Płońsku: 
Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Północnej oraz siedziby Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej przy ul Zajazd.

13. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór grudzień 2020 r.
W grudniu 2020 r. złożono następujące wnioski o dofinansowanie w ramach naboru Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych: 
Modernizacja krytej pływalni w Płońsku
Całkowita wartość zadania - 5 530 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 5 530 000,00 zł
Przebudowa i budowa: ul. Piaskowej i Szczęśliwej
Całkowita wartość zadania – 2 515 700,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 2 515 700,00 zł
Budowa parkingu zielonego wraz z wewnętrzną drogą dojazdową w Płońsku (do obsługi dużego 
targowiska)
Całkowita wartość zadania – 5 246 857,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie - 5 246 857,00 zł
Ww. projekty nie uzyskały dofinansowania w ramach RFIL.
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14. Klik On Kultura
Wniosek opracowany na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Złożony 16.04.2020 r. Wnio-
sek o dofinansowanie dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci
Wartość projektu: 15 000,00 zł 
Pozyskane dofinansowanie: 15 000,00 zł
Umowę MCK podpisało 08.07.2020 r. 
Zadanie zrealizowane i rozliczone.

15. Płońsk dla Niepodległej 1920-2020
Wniosek opracowany na potrzeby Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Złożony 15.07.2020 r.  
w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”ze środków finansowych Programu Wielo-
letniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020
Wartość projektu: 48 100,00 zł
Pozyskane dofinansowanie: 40 000,00 zł 
Umowę MCK podpisało 20.08.2020 r.
Zadanie zrealizowane i rozliczone. 

PONADTO:

15.04.2020 r. złożono wniosek o dofinasowanie utworzenia pracowni biologiczno-chemicznej w Szkole 
Podstawowej nr 1 w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmioto-
wych, jednakże w związku z panującą pandemią samorząd województwa mazowieckiego odstąpił od reali-
zacji ww. programu. W zamian zaproponował udział w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania 
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Gmina Miasto Płońsk wzięła udział w ww. projekcie. 

31.01.2020 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu współpracy zagranicznej Płońska  
w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2020” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Wnioski dotyczyły organizacji spotkania przedstawicieli miast partnerskich Płońska we wrześniu 2020 r. 
z okazji ważnych rocznic w 2020 r. w Polsce oraz organizacji festiwalu kultury żydowskiej w Płońsku w 
październiku 2020 r. Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, ale Minister Spraw Zagranicznych 
podjął decyzję o nieprzyznaniu dotacji w ramach konkursu z uwagi na uwarunkowania wynikające ze stanu 
pandemii i wprowadzone ograniczenia uniemożliwiające realizację zadań publicznych zgodnie z założe-
niami określonymi w ofertach.

18.03.2020 r. złożono wniosek o współorganizację i dofinansowanie przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego organizacji Festiwalu Teatrów Lalkowych i Ulicznych „Calineczka”. Zadanie było zapla-
nowane do realizacji przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ale ze względu na pandemię COVID -19 
nie zostało zrealizowane.
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Projekty, o których dofinansowanie wnioskowano w latach wcześniejszych, a umowy o dofinanso-
wanie zostały podpisane w 2020 r. 

1. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II
Wniosek o dofinansowanie złożono 30.09.2019 r. w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza RPO WM 2014-2020
Umowa o dofinansowanie podpisana 08.06.2020 r.
Wartość projektu ogółem: 626 569,97 zł 
Pozyskane dofinansowanie: 355 265,78 zł 
Okres realizacji projektu:  2020-2021
Projekt obejmuje 14 gospodarstw domowych z Płońska. W ramach projektu w 14 lokalizacjach stare 
nieefektywne urządzenia grzewcze na paliwa stałe zostaną wymienione na piece gazowe. Dodatkowo dla 
osiągnięcia zakładanego w regulaminie konkursu poziomu wskaźnika EP w 3 lokalizacjach istnieje ko-
nieczność wykonania termomodernizacji. W 2 lokalizacjach zaplanowano montaż instalacji OZE.

2. Modernizacja małego targowiska przy ul. Pułtuskiej w Płońsku na działce 1576/12
Wniosek złożono 09.12.2019 r. w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane 
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 29.05.2020 r.
Wartość projektu ogółem – 1 990 424,65 zł
Pozyskane dofinansowanie – 1 000 000,00 zł 
Okres realizacji projektu – 2020-2021
W ramach modernizacji małego targowiska zaplanowano m.in.: zadaszenie ponad 80% powierzchni han-
dlowej; wyburzenie starych i budowę 6 nowych pawilonów handlowych wyposażonych w urządzenia sa-
nitarnohigieniczne; montaż nowych stoisk handlowych; budowę ogólnodostępnego sanitariatu (w tym dla 
osób z niepełnosprawnościami); wyznaczenie powierzchni pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, 
w tym ekologicznych; prace w zakresie infrastruktury technicznej - targowisko będzie oświetlone, przy-
łączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektro-energetycznej oraz wyposażone w kanalizację 
deszczową. 

3. Budowa i przebudowa ulicy Szkolnej w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie zadania złożono 26.08.2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 20.08.2020 r.
Całkowita wartość projektu: 2 273 768,89 zł
Przyznane dofinansowanie: 1 477 949,77 zł 
Okres realizacji: 2020-2021
Projekt obejmuje przebudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wiosennej do budowanej obwodnicy zachod-
niej - ul. Jana Pawła II.



Raport o stanie Gminy Miasta Płońsk 2020 53

Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym, na które umowy o dofinansowanie podpisano w latach 
wcześniejszych, a były realizowane i rozliczane w 2020 r.
1. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 28.10.2017 r. w ramach Działania 4.3.1 Ograniczenie zanie-
czyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej RPO WM 2014-2020
Umowa o dofinansowanie podpisana 1 października 2018 r.
Wartość projektu ogółem: 63 785 802,77 zł 
Wysokość dofinansowania UE: 50 041 768,71 zł 
Wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 5 366 711,20 zł
Okres realizacji projektu: 2016-2021
W ramach projektu zaplanowano m.in.:

• budowę ścieżek rowerowych wraz z kładkami nad rzeką Płonką od Osiedla „Poświętne” do projek-
towanej obwodnicy zachodniej oraz w ciągu ulicy 1-go Maja

• budowę obwodnicy zachodniej ul. Św. Jana Pawła II od ul. Płockiej do ul. Młodzieżowej
• budowę obwodnicy wewnętrznej od ul. Grunwaldzkiej do ul. Żołnierzy Wyklętych
• budowę ciągów pieszo-rowerowych na drogach powiatowych w ramach umowy partnerskiej na 

odcinku Płońsk-Arcelin oraz w ulicy Młodzieżowej i Kopernika
• budowę 3 parkingów typu „parkuj i jedź”, zakup 50 stojaków rowerowych
• utworzenie transportu miejskiego (zakup 2 autobusów miejskich, budowa 8 wiat przystankowych, 

zakup inteligentnego systemu transportu miejskiego)

2. Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architek-
tonicznej, kulturowej i krajobrazu
Wniosek o dofinansowanie złożono 04.05.2017 r. w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmargi-
nalizowanych RPO WM 2014-2020. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 29 listopada 2019 r.
Wartość projektu ogółem: 15 923 500,00 zł
Wysokość dofinansowania: 6 197 173,69 zł 
Okres realizacji projektu: 2016-2022
Zadanie obejmuje głęboką rewitalizację płońskiego rynku, w tym: przebudowę Placu 15 Sierpnia oraz 
małego rynku przy ul. 19-go Stycznia wraz z elementami małej architektury i zagospodarowaniem zieleni, 
budową parkingów; przebudowę i remont budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 do funkcji Centrum Informa-
cji Turystycznej, przebudowę ul. Warszawskiej wraz z małą architekturą przy wlocie do rynku.

3.  Dom dobrej pamięci - renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku 
dla potrzeb muzeum historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez 
blisko pięćset lat
Wniosek o dofinansowanie złożono 04.05.2017 r. w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmargi-
nalizowanych RPO WM 2014-2020. 
Umowa o dofinansowanie podpisana 29 listopada 2019 r.
Wartość projektu ogółem: 2 512 936,72 zł
Wysokość dofinansowania: 2 026 250,65 zł 
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Okres realizacji projektu: 2018-2022
Zadanie obejmuje przebudowę, remont i adaptację kamienicy przy ul. Warszawskiej 2 do funkcji muzeum. 
Wnioskodawcą jest Miejskie Centrum Kultury w Płońsku.

4. Wielka sztuka w małym mieście
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 13.10.2017 r. w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych RPO WM 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie podpisana 20 lipca 2018 r.
Wartość projektu ogółem: 3 940 100,00 zł 
Wysokość dofinansowania: 2 296 806,32 zł 
Okres realizacji projektu: 2018-2020
Projekt „Wielka sztuka w małym mieście” jest elementem rewitalizacji płońskiego rynku. Realizowany 
był w dwóch lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 2 oraz ul. Płocka 2. Zakres rzeczowy projektu obejmował re-
mont i przebudowę dwóch kamienic mieszkalnych wielorodzinnych (m.in. remont ścian, dachów, stropów, 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz 
c.o. itd.). Inwestycja zakończona i rozliczona.

5. Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 15.01.2018 r. w ramach Poddziałania10.1.1. Kształcenie i 
rozwój dzieci i młodzieży RPO WM 2014-2020
Umowa o dofinansowanie podpisana 31.08.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 2 245 041,98 zł 
Wysokość dofinansowania: 2 092 657,98 zł 
Okres realizacji projektu: 2018-2020
Zadanie obejmowało realizację zajęć dodatkowych: rozwijających i dydaktyczno-wyrównawczych dla 
1578 uczniów, szkolenia dla 33 nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych w Płońsku. Projekt 
zakończony.

6. Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono 06.03.2018 r. w ramach Poddziałania 10.1.4 Edukacja przed-
szkolna RPO WM 2014-2020
Umowa o dofinansowanie podpisana 31.08.2018 r.
Wartość projektu ogółem: 352 540,00 zł
Wysokość dofinansowania: 281 820,00 zł
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Projekt obejmował utworzenie nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 5 w Płońsku i finansowanie 
jej utrzymania przez 12 miesięcy, doposażenie placu zabaw oraz zajęcia dodatkowe z arteterapii i progra-
mowania dla wszystkich dzieci z Przedszkola nr 5. Projekt zakończony.

7. Przebudowa ulicy Mazowieckiej w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie zadania złożono 14.09.2018 r. w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych.
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Umowa o dofinansowanie podpisana 28 sierpnia 2019 r.
Wartość projektu ogółem: 7 976 785,00 zł
Wysokość dofinansowania: 3 988 392,00 zł
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę ul. Mazowieckiej, w tym m.in. jezdni o długości 0,86 km, 
chodników, oświetlenia, budowę ścieżek rowerowych, ronda, zatok postojowych. Inwestycja zakończona 
i rozliczona.

8. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku
Wniosek o dofinansowanie złożono 11.10.2018 r. w ramach Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza RPO WM 2014-2020
Umowa o dofinansowanie podpisana 2 września 2019 r.
Wartość projektu ogółem: 1 122 686,45 zł 
Wysokość dofinansowania: 824 049,58 zł 
Okres realizacji projektu:  2019-2020
Projekt obejmował 46 gospodarstw domowych z Płońska. W ramach projektu w 22 lokalizacjach stare 
urządzenia grzewcze na paliwa stałe wymieniono na piece gazowe, w 21 lokalizacjach stare, nieefektywne, 
niekondensacyjne piece gazowe wymieniono na nowoczesne piece gazowe. W 2 lokalizacjach wymiana 
pieców węglowych na źródło ciepła spalające biomasę, a w 1 lokalizacji piec węglowy na pompę ciepła. 
Dodatkowo dla osiągnięcia zakładanego w regulaminie konkursu poziomu wskaźnika EP w 5 lokaliza-
cjach wykonano termomodernizacje. W 2 lokalizacjach montaż instalacji fotowoltaicznej. Inwestycja za-
kończona i rozliczona.

Projekty z dofinansowaniem zewnętrznym zakończone w latach ubiegłych, dla których w 2020 r. 
wpłynęła refundacja poniesionych kosztów
1. Ożywienie szkolnej infrastruktury sportowej
Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Umowa o dofinansowanie podpisana 13.10.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 2 077 351,00 zł 
Wysokość dofinansowania: 594 500,00 zł 
Okres realizacji projektu:  2017-2019
Projekt obejmował m.in.: w SP nr 3: remont pomieszczeń siłowni; zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej 
oraz wyposażenia sali gimnastycznej;  w SP nr 2: remont dużej i małej sali gimnastycznej; budowę boiska 
sportowego wraz z elementami towarzyszącymi (m.in. budowa boiska do koszykówki, bieżni do biegów 
na 60 m., zeskoku do skoków w dal, placu do gier i zabaw); w SP nr 4: budowa placu i gier; remont sali 
gimnastycznej. Inwestycja zakończona i rozliczona.

2. Otwarte Strefy Aktywności w Płońsku przy ul. ks. Macieja Sarbiewskiego i ul. Krańcowej
Wniosek o dofinansowanie złożono 01.03.2019 r. w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury spor-
towo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. 
Całkowita wartość projektu: 246 043,05 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 98 700,00 zł
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Okres realizacji: 2019 r.
Zadanie obejmowało utworzenie 2 Otwartych Stref Aktywności składających się z siłowni plenerowych, 
placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem. Inwestycja zakończona i rozliczona.

3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk
Wniosek o dofinansowanie złożony 29.06.2016 r. w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna RPO 
WM 2014-2020 
Umowa o dofinansowanie podpisana 16 kwietnia 2018 r.
Wartość projektu ogółem: 6 136 663,56 zł
Wysokość wnioskowanego dofinansowania: 3 584 629,19 zł 
Okres realizacji projektu: 2016-2019
Zadanie obejmowało głęboką modernizację energetyczną 4 budynków użyteczności publicznej Gminy 
Miasto Płońsk: Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Szkolna), Szkoły Podstawowej nr 3 (ul. Wyspiańskiego), 
Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Grunwaldzka), Przedszkola nr 1 (ul. Kolejowa). Inwestycja zakończona i 
rozliczona.

e) Współpraca zagraniczna Płońska
W ramach zadań z zakresu współpracy zagranicznej zrealizowano tylko niewielką część wydarzeń za-

planowanych na 2020 r. ze względu na panującą pandemię COVID-19. W lutym zorganizowano  
VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej we współpracy z klubem KS Oldboy Płońsk z udziałem drużyn 
z miast partnerskich: ukraińskiego Tarnopola oraz litewskich Solecznik. Również w lutym oficjalna dele-
gacja z Płońska przebywała na wizycie studyjnej w Izraelu na zaproszenie burmistrza Ramat Negev.  
W płońskich przedszkolach i szkołach zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju (21 wrze-
śnia). Od września do grudnia realizowany był projekt współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku i 
Szkoły Podstawowej w Kiryat Motzkin (Izrael) prowadzony w jęz. angielskim. W ramach projektu nauczy-
ciele i uczniowie z każdej ze szkół (10-12 osób) spotykali się on-line i opowiadali o sobie, swoich zainte-
resowaniach, swoich miastach i krajach itp.  W ramach projektu odbyły się również spotkania on-line  
z ambasadorem Polski w Izraelu – panem Markiem Magierowskim.

7. Gospodarka komunalna
Gospodarka komunalna ma na celu zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców miasta w drodze 

świadczenia usług. Do głównych zadań gospodarki komunalnej należą:
−	 usługi administracyjne związane z rejestracją prowadzeniem ewidencji,np. wydawanie dokumen-

tów, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych,
−	 usługi techniczne: zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłownictwo, cmentarnictwo,
−	 dbanie o stan infrastruktury transportowej (drogi, tory),
−	 gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja,
−	 gospodarka odpadami: składowanie odpadów, utylizacja, recykling,
−	 gospodarowanie terenami zielonymi
Realizacje powyższych zadań prowadził w 2020 r. na terenie Gminy Miasto Płońsk m.in. Wydział Usług 
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Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.
1) Referat Infrastruktury Technicznej

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej należą sprawy związane z bieżącym utrzymaniem infra-
struktury miejskiej, a w szczególności planowanie, realizacja i rozliczanie zadań remontowych w zakresie 
zaopatrzenia w energię elektryczną, zamiatanie, odśnieżanie dróg gminnych, utrzymania sieci dróg miej-
skich, wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Referat realizował w roku 2020 uchwałę budżetową w zakresie wydatków i dochodów przypisanych 
komórce organizacyjnej. W roku 2013 Rada Miejska przyjęła uchwałę nr XLIII/377/2013 z dnia 19 lipca 
2013 r. w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów 
dróg oraz sposobów ich finansowania na terenie Gminy Miasto Płońsk, jednak w roku 2020 z uwagi na 
ograniczone środki budżetowe zadania remontowe ograniczono do przedsięwzięć, o których mowa poniżej.

W Płońsku jest 55,36 km dróg gminnych, w tym: drogi o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej oraz z 
kostki betonowej) – 42,28 km i drogi o nawierzchni gruntowej (w tym powierzchniowo utrwalone) – 13,08 km.

a) W ramach bieżącej konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie miasta w 2020 r. 
wykonano: 
• Utrwalenie powierzchniowe nawierzchni dróg za kwotę 50 151,44 zł. Wyremontowano nawierzch-

nię na ulicy Jodłowej.
• Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych za kwotę 38 602,46 zł. Remont na ul. Rzemieślni-

czej, Maczka, Wolności, Sportowej, Północnej, Szkolnej, 1-go Maja, Miłej, Cichej, Ks. Sarbiew-
skiego, Łąkowej oraz na osiedlu Toruńskim.

• Profilowanie dróg gruntowych za kwotę 48 024,75 zł. Remont  nawierzchni na  ul. Piaskowej, Trak-
cie Skarżyńskim, Handlowej, Padlewskiego (odcinek przy Przedszkolu), Jodłowej, Szczęśliwej. 

• Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg za kwotę 128 404,81 zł. Montaż nowych 
znaków, malowanie pasów przejść dla pieszych, linii ciągłych i przerywanych, montaż tablic ozna-
kowania ulic, oznakowanie pionowe i poziome miejsc płatnego parkowania, 

• Remont nawierzchni chodników za kwotę 244 173,02 zł. Remont nawierzchni chodników na Wol-
ności, Płockiej, Padlewskiego (parking), Mazowieckiej (parking), osiedlu 1-go Maja.

• Remont kanalizacji deszczowej za kwotę 23 189,08 zł. Wymiana uszkodzonych kratek, regulacja 
studzienek, remontu kanalizacji.

• Remont i konserwację sygnalizacji świetlnej za kwotę 24 738,54 zł. Kontrola stanu technicznego, 
wymiana żarówek i bezpieczników w sygnalizatorach na Pl. 15 Sierpnia i skrzyżowaniu ul. Żołnie-
rzy Wyklętych z ul. Pułtuską

• Mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk za kwotę318 474,00 zł. 
Zamiatanie ulic, parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 259 152 m2

• Zimowe utrzymanie dróg i targowisk miejskich za kwotę 13 04,44 zł. Odśnieżanie i zwalczanie 
śliskości ulic, chodników, dróg parkowych, parkingów oraz terenów targowisk miejskich

• Oczyszczanie kanalizacji deszczowej za kwotę 113 989,96 zł. Oczyszczono kanalizację deszczową 
o długości - 23 791,00 m oraz 7 szt. separatorów.

• Kontrola stanu technicznego dróg i mostów oraz prowadzenie ewidencji dróg za kwotę 17 533,00 zł.
• Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i organizacji ruchu za kwotę 3 997,50 zł.
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b) W ramach decyzji Starosty Płońskiego z dnia 25.02.2013 r. znak RŚ.6341.3.2013 zrealizowano 
zadanie: „Konserwacja rzeki Płonki”  zadanie to polegało na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp 
cieku, ręcznym wykoszeniu porostów z dna cieku, oczyszczeniu płyt betonowych, usunięciu zatorów, 
oczyszczeniu pod mostami oraz usunięciu przetamowań z budowli i dna cieku wodnego, usunięciu 
przedmiotów wrzuconych do rzeki, wywozie powstałego urobku wraz z jego zagospodarowaniem. Za-
kres robót dotyczy odcinka od mostu kolejowego do jazu na terenie osiedla nr 12 (ok. 2, 43 km). Koszt 
realizacji zadania wyniósł – 43 857,22 zł.

c) W ramach konserwacji urządzeń wodnych zrealizowano następujące zadanie: „Konserwacja 
i czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie miasta Płońsk”, polegające na: wykoszeniu porostów 
ze skarp i dna rowu wraz z wywozem, odmuleniu dna rowu warstwą do 30 cm o szerokości do 0,6 m, 
wycięciu krzewów wraz z wywozem, odmuleniu przepustów, wywozie namułu z odmulonych rowów i 
przepustów. Prace dot. następujących rowów melioracyjnych (otwartych):
• rów w ul. Żeromskiego (na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Warszawskiej) - ok. 500 m,
• rów od ul. Pułtuskiej do rzeki Płonki - ok.  360 m,
• rów od trasy Nr 10 do ul. Mazowieckiej - ok.  790 m,
• rów w pasie drogowym ul. Żołnierzy Wyklętych (na odcinku od parkingu przy ul. Pułtuskiej do 

rzeki Płonki)- ok.  200 m,
• rów w pasie drogowym ul. Tulipanowej - ok.  130 m. o łącznej długości – 1 980,00 m. Koszt reali-

zacji zadania wyniósł – 26 303,29 zł.

d) Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wydano łącznie 317 decyzji administracyjnych, w tym 
9 decyzji w sprawie wydania zgody na lokalizację zjazdów indywidualnych/publicznych, 132 w 
sprawie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym oraz 176 w sprawie zajęcia pasa drogowego w 
celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za 
umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na koniec ubiegłego roku wyniosły 
184 655,76 zł. Oprócz realizacji ww. zadań Referat zajmował się prowadzeniem spraw związanych z 
oświetleniem miasta, w tym: przygotowywaniem postępowania przetargowego dotyczącego dostawy 
energii (oświetlenie uliczne oraz oświetlenie publicznych obiektów infrastruktury miejskiej – biurow-
ce, budynki szkół i przedszkoli), przygotowywaniem projektów umów w tych sprawach, rozliczaniem 
kosztów oświetlenia punktów poboru energii(ok. 80 punktów i kilkuset faktur w ciągu roku). Na zakup 
energii, w tym sprzedaż i dystrybucja energii, ze środków budżetu wydano 448 762,30 zł. Na realizo-
wane od 30 sierpnia 2018 r. zadanie pn. „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Miasto 
Płońsk poprzez zastosowanie oświetlenia typu LED oraz świadczenie usługi oświetleniowej (konser-
wacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego)” wykorzystano w 2020 r. 869 599,44 zł (zadanie będzie 
realizowane do końca czerwca 2022 r.; jego całkowity koszt wyniesie 3 156 612,18 zł). Zadanie to 
obejmuje również konserwację oświetlenia ulicznego, będącego własnością firmy Energa Oświetlenie 
(1633 punkty świetlne). Pozostałe oprawy (ok. 329 szt.) są własnością Gminy. Ich konserwacją zajmuje 
się firma  INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Paweł Chyczewski, Marcin Wojciechowski S.C. lub 
firma, która po wykonaniu oświetlenia udzieliła na to oświetlenie gwarancji. Awarie oświetlenia ulicz-
nego są zgłaszanei naprawiane na bieżąco, w 2020 r. było ponad 60 zgłoszeń. 
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e) W 2020 r. Referat Infrastruktury Technicznej prowadził kilkadziesiąt postępowań w sprawach 
zmniejszenia naturalnej retencji terenowej. Opłaty z tytułu usług wodnych wyniosły w 2020 r. -  88 
186,40 zł, z czego 90%, tj. 79 367,76 zł przekazano do Wód Polskich, pozostałe 10% , tj. 8 818,64 zł 
stanowi dochód własny Gminy. 

2) Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

a) W 2020 r. Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej realizował zadania z 
zakresu gospodarki komunalnej:
• „Cmentarnictwo – konserwacja mogił zbiorowych i miejsc pamięci” zgodnie z zawartą umową Nr 

ZP.272.37.2020. Ponadto w 2020 r. wpłynęła dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w wysokości 50 000,00 zł, przeznaczona na remont mogił na cmentarzu parafialnym w Płoń-
sku.   

• „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miasto Płońsk” zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.5.2020.

• „Odławianie i utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Miasto Płońsk w 2020 r.”, 
zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.4.2020. Przyjęto do schroniska 5 bezdomnych zwierząt odło-
wionych z terenu Gminy Miasto Płońsk, utrzymywano zwierzęta w schronisku w okresie I-XII.2020 
r. (psy odłowione w latach 2012-2019 oraz psy odławiane na bieżąco w 2020 r.), w ramach przygo-
towania do adopcji przeprowadzono 1 zabieg sterylizacji samicy oraz 5 zabiegów kastracji samców, 
wszczepiono 6 mikroczipów, przeprowadzono 1 zabieg eutanazji, przeprowadzono 11 adopcji. 

• „Usługi weterynaryjne – sterylizacja i kastracja zwierząt”, zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.66.2020.  
W ramach zadania dokonano kompleksowej usługi sterylizacji wolno żyjących kotek (zadanie realizo-
wane przy udziale wolontariuszek – karmicielek zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim), przeprowa-
dzono 34 badania przed zabiegiem, wykonano 24 zabiegi sterylizacji, wykonano 10 zabiegów kastracji, 
13 miotów uśpiono, przez 227 dni zapewniono opiekę w gabinecie.

• „ Zakup karmy dla kotów wolno żyjących”.
• z zakresu małej architektury zrealizowano zadania polegające na zakupie i montażu nowych elemen-

tów ławek i koszy parkowych. W ramach zadania wymieniono i zamontowano 63 szt. drewnianych 
desek do ławek i koszy parkowych drewniano-betonowych.

• zrealizowano także zadanie dotyczące konserwacji zainstalowanych urządzeń na placach zabaw sta-
nowiących własność Gminy Miasto Płońsk. W ramach zadania dokonywano również cotygodnio-
wych oględzin urządzeń zainstalowanych na placach zabaw, sporządzano protokoły, prowadzono 
książki obiektów budowlanych oraz dokonywano likwidacji urządzeń nienadających się do naprawy. 

• sporządzono protokół z rocznego przeglądu nieruchomości – placów zabaw jako elementów małej 
architektury.

• zdemontowano oraz ponownie zamontowano elementy dekoracji świątecznych.
• zawarto umowę na wynajem i serwis toalet przenośnych i umywalek wolnostojących na terenie 

miasta Płońsk.
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Z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w 2020 r. w Referacie przeprowadzono trzy poste-
powania administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawarto  
5 umów dotyczących udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowi-
ska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości 
położonych  w granicach miasta Płońsk.

Przeprowadzono również dwa postępowania administracyjne dotyczące usunięcia odpadów niebezpiecz-
nych z terenu nieruchomości położonych na terenie miasta Płońsk. 

W 2020 r. Referat kontynuował działania związane z:
• Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Płońsk,
• dokumentacją związaną z funkcjonowaniem Płońskiego Klastra,
• przystąpieniem Gminy Miasto Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.
Ponadto opracowano Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Płońsk.

b) Zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi realizowane były zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, Uchwałami Rady Miejskiej oraz Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Płońsk w 2020 r. obejmował 18 761 osób, 
w tym:

−	 10 538 osób zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów,
−	  8 223 osób zadeklarowało odbiór odpadów zmieszanych.
−	 Nieruchomości niezamieszkałe w systemie stanowiły 832 podmioty, w tym:
−	 154 zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów,
−	 678 zadeklarowało odbiór odpadów zmieszanych.

Zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.141.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. na usługę pn.: „Gospodarka 
odpadami - odbieranie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK w mieście Płońsk” w 2020 r. 
odpady komunalne odbierane były przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. 

Natomiast zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych odbywało się zgodnie z zawartym 
Porozumieniem Nr 2 z dnia 30 grudnia 2019 r. z mocą obowiązywania od 1.01.2020 r. w sprawie określenia 
zasad wzajemnych rozliczeń w związku z realizacją umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych 
z dnia 26.09.2018 r. dot. zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Płońsk.

W roku 2020 zostało wprowadzonych 963 nowych deklaracji o wysokości opłaty za   gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (korekty deklaracji związane ze zmianą danych, nowe deklaracje).

Referat na bieżąco prowadził kontrole systemu gospodarki odpadami poprzez weryfikację danych za-
wartych w deklaracjach, w tym ilości zadeklarowanych pojemników i worków, które powinny być odbie-
rane z nieruchomości z danymi przekazywanymi przez Wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania 
odpadów. W przypadku rozbieżności, właściciel nieruchomości był informowany telefonicznie, e-mailowo 
bądź pisemnie o zaistniałym stanie faktycznym i obowiązku uregulowania płatności za dodatkowo ode-
brane pojemniki z odpadami. Ponadto prowadzone były kontrole w terenie. Na bieżąco przeprowadzane są 
kontrole nieruchomości przez Straż Miejską w asyście pracowników Referatu. Kontrole dotyczą czystości 
na posesji, złożonych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych, przyłączy kanalizacyjnych, palenisk 
oraz szczepienia psów.
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Systematycznie do właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych, kierowane 
były upomnienia, a w przypadku podmiotów, których zaległości sięgały kilku miesięcy zostały skierowane 
tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. 

Na dzień 31.12.2020 r. wystawiono 434 tytuły wykonawcze na kwotę 156 023,47 zł dot. lat 2019-2020 r. 
W ramach monitorowania płatności zaksięgowano 23 564 wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz wystawiono 1 046 upomnień na kwotę 426 210,73 zł dot. zaległości z lat 2019-2020. 

Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na bieżąco prowadził działania infor-
macyjno-edukacyjne dla mieszkańców w zakresie prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

W dniu 4 marca 2020 r. Referat przy współpracy z czteroma płońskimi szkołami podstawowymi zorga-
nizował spektakle teatralne popularyzujące zagadnienia ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego 
rozwoju, podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej oraz zdrowia człowieka w dziedzinie racjonalnej 
gospodarki odpadami pt.: „Zielona afera czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”. 

W 2020 r. zgodnie z zawartą umową Nr ZP.272.27.2020 opróżniane były pojemniki na psie odchody na 
terenie miasta Płońsk. 

Ponadto, w roku 2020 Referat realizował zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020.

Gospodarka odpadami komunalnymi:

WYDATKI 2020 R. 

4 357 584,00 zł  – Powierzenie na zagospodarowanie odpadów (Faktury I.2020 – XI.2020)
1 733 705,92 zł   – Umowa z PGK na odbiór i PSZOK (Faktury I.2020 – XII.2020)
       3 180,61 zł   – Zakupy – Materiały i wyposażenie
       7 562,63 zł   – Usługi – Poczta, aktualizacja ARISCO,
          191,95 zł   – Okulary, herbata                                       
          701,82 zł   – Telefony                                                          
       3 408,90 zł   – Koszty postępowań egzekucyjnych 
   227 614,55 zł   – Wynagrodzenie
6 333 950,38 zł                                  

DOCHODY 2020 R.    

6 054 545,00 zł   – Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     10 836,05 zł   – Koszty upomnień
       9 316,13 zł   – Odsetki
6 074 697,18 zł
 
     52 198,03 zł   – Nadpłaty
   419 983,16 zł   – Zaległości 
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1.  UK.GK Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - wydatki

Lp. Zadania przewidziane 
do realizacji

Dział, 
rozdział, 
paragraf

Wykonanie 2020 r.  
[w zł] Opis wydatków w 2020 r.

1

Gospodarka odpadami 
- odbieranie odpadów 
komunalnych oraz prowa-
dzenie PSZOK w mieście 
Płońsk - osoby fizyczne, 
osoby prawne

900 
90002 
4300

    1 733 705,92
Opłata faktur zgodnie z zawartą umową na 
usługę pn.: Gospodarka odpadami - odbie-
ranie odpadów komunalnych oraz prowa-
dzenie PSZOK w mieście Płońsk.

2

Gospodarka odpadami - za-
gospodarowanie odpadów 
komunalnych w mieście 
Płońsk - osoby fizyczne, 
osoby prawne

900 
90002 
4300

 4 357 584,00 Rekompensata z tytułu świadczenia usług 
publicznych.

3
Pozostałe wydatki związane 
z gospodarką odpadami - 
usługi

900 
90002 
4300

                 7 562,63    
Usługi pocztowe, opłaty za aktualizowanie 
oprogramowania GOMIG - ODPADY, spekta-
kle ekologiczne.

4 Zakup materiałów i wypo-
sażenia

900 
90002 
4210

                 3 180,61    
Materiały biurowe, tonery, druki deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

5
Pozostałe wydatki związane 
z gospodarką odpadami - 
opłaty i składki

900 
90002 
4430

                 3 408,90    Koszty postępowań egzekucyjnych

6

 Pozostałe wydatki związa-
ne z gospodarką odpadami 
- wydatki osobowe niezali-
czane do wynagrodzeń 

900 
90002 
3020

                    191,95    Zakup herbaty dla pracowników Referatu 
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami.

7

 Pozostałe wydatki związa-
ne z gospodarką odpadami 
- opłata z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych 
telefonii stacjonarnej i 
komórkowej 

900 
90002 
4360

                    701,82    Opłata za telefon stacjonarny i telefon służ-
bowy komórkowy Kierownika Referatu. 

8
 Pozostałe wydatki związa-
ne z gospodarką odpadami 
- wynagrodzenie 

900 
90002 
4010

             177 952,06    Wynagrodzenie pracowników zajmujących 
się systemem gospodarowania odpadami.

4440                  4 650,75    Odpis na ZFŚS dla pracowników zajmujących 
się systemem gospodarowania odpadami.

4110                30 758,44    
Składki na ubezpieczenie pracowników 
zajmujących się systemem gospodarowania 
odpadami.

4120                  3 084,64    
Składki na Fundusz Pracy pracowników 
zajmujących się systemem gospodarowania 
odpadami.

4040                11 168,66    
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracow-
ników zajmujących się systemem gospoda-
rowania odpadami.
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9

Opłata na rzecz budżetów 
jednostek samorządu 
terytorialnego - opłata za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

900 
90002 
4520

             350 660,00    Opłata za odbiór odpadów z koszy ulicznych 
i parkowych w 2020 r.

10
Cmentarnictwo - Konser-
wacja mogił zbiorowych i 
miejsc pamięci

900 
90095 
4210

                 2 400,00    
Kwota wydatkowana na konserwacja zbio-
rowej mogiły z 1920 r. oraz zakup i montaż 
uchwytów do oflagowania miasta

11
Cmentarnictwo - Konser-
wacja mogił zbiorowych i 
miejsc pamięci

710 
71035 
4300

               48 775,95    

Kwota wydatkowa na utrzymania porządku  
w obrębie mogił zbiorowych i miejsc pa-
mięci na terenie miasta, dekoracji obiektów 
w okresie Świąt Narodowych, oflagowania 
miasta, konserwację zieleni zlokalizowanej 
przy obiektach, remonty bieżące obiektów.

12 Zakup karmy dla kotów 
wolno żyjących

900 
90095 
4210

                 8 774,38    

Kwota wydatkowana na zakup karmy dla 
kotów wolno żyjących bytujących w Płońsku 
- w ramach współpracy z zarejestrowanymi 
karmicielami, na podstawie przepisów usta-
wy o ochronie zwierząt

13
Odławianie bezdomnych 
zwierząt z terenu Gminy 
Miasto Płońsk 

900 
90095 
4300

                    480,00    

Kwota wydatkowana za przeprowadzanie 
akcji związanych z odłowieniem lub odbio-
rem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Miasto Płońsk oraz transport (dojazd do 
miejsca odławiania lub miejsca odbioru 
bezdomnych zwierząt oraz przewóz zwierząt 
do schroniska).

14
Utrzymanie w schronisku 
bezdomnych zwierząt z te-
renu Gminy Miasto Płońsk 

900 
90095 
4300

             105 978,95    

Kwota wydatkowana na utrzymanie zwie-
rząt w schronisku, karmienie, zapewnienie 
opieki weterynaryjnej (przeprowadzenie 
niezbędnych zabiegów), prowadzenie ewi-
dencji zwierząt, przygotowywanie zwierząt 
do adopcji. W ramach usługi przyjęto do 
schroniska 5 bezdomnych zwierząt odło-
wionych z terenu Gminy Miasto Płońsk, 
utrzymywano zwierzęta w schronisku w 
okresie I-XII.2020 r. (psy odłowione w latach 
2012-2019 oraz psy odławiane na bieżąco 
w 2020 r. z terenu Gminy Miasto Płońsk), w 
ramach przygotowania do adopcji przepro-
wadzono 1 zabieg sterylizacji samic oraz 5 
zabiegów kastracji samców, wszczepiono 
6 mikrochipów, w ramach przeprowadzo-
nych 11 adopcji wydano zwierzęta nowym 
właścicielom, przeprowadzono 1 zabieg 
eutanazji.
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15

Pozostała działalność - 
zakup usług pozostałych 
- Opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapo-
bieganie bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Miasto Płońsk.

900 
90095 
4300

               38 170,00    

Usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzę-
tami dzikimi, znakowanie psów na terenie 
Gminy Miasto Płońsk, przygotowywanie 
materiałów informacyjnych dot. opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi, adopcji, znako-
wania zwierząt. W ramach wydatkowanej 
kwoty świadczono: całodobową gotowość 
do wykonywania czynności weterynaryj-
nych w okresie 01.01.-31.12.2020 r.; m.in. 
transportowano zwierzęta, obezwładniano 
zwierzęta groźne dla otoczenia, podawano 
lekarstwa i kroplówki, zakładano opatrunki, 
przeprowadzono zabiegi w znieczuleniu, 
podejmowano czynności w celu schwyta-
nia zwierzęcia, sprawowano całodobową 
opiekę lekarsko – weterynaryjną, w tym 
dokarmianie, wykonywanie zastrzyków, 
znieczuleń, szycie ran, uśpienie ślepych 
miotów wraz z utylizacją zwłok. 

16 Usługi weterynaryjne - ste-
rylizacja kotów

900 
90095 
4300

               11 680,00    

Kwota wydatkowana na usługi weteryna-
ryjne - sterylizacja kotów wraz z przepro-
wadzeniem akcji schwytania, transportem, 
opieką. W ramach zadania dokonano kom-
pleksowej usługi sterylizacji wolno żyjących 
kotek (zadanie realizowane przy udziale wo-
lontariuszek – karmicielek zarejestrowanych 
w UM), przeprowadzono 34 badania przed 
zabiegiem, wykonano 24 zabiegi sterylizacji, 
wykonano 10 zabiegów kastracji, 13 miotów 
uśpiono, przez 227 dni zapewniono opiekę 
w gabinecie.

17
Usuwanie pojazdów z drogi 
i przechowywanie ich na 
parkingu strzeżonym

900 
90095 
4300

—
Nie wystąpiły w 2020 r. pojazdy wymagają-
ce usuwania z drogi oraz przechowywania 
na parkingu strzeżonym.

18 Opróżnianie pojemników 
na psie odchody

900 
90026 
4300

               31 199,96    
Kwota wydatkowana na usługę polegającą 
na opróżnianiu pojemników na psie odcho-
dy z terenu miasta Płońska.

19 Wydatki związane z  ochro-
ną środowiska

900 
90095 
4300

                      14,76    

Kwota wydatkowana na wypis aktu po-
świadczenia dziedziczenia w związku z pro-
wadzonym postępowaniem  administracyj-
nym dotyczącym usunięcia z terenu miasta 
Płońska odpadów niebezpiecznych.

20
Wydatki związane z reali-
zacją Powszechnego spisu 
Rolnego w 2020 r.

750 
75056 
4300

                    123,00    
Kwota wydatkowana na zamieszczenie 
artykułu w prasie lokalnej dotyczącego 
Powszechnego Spisu Rolnego 2020

21
Wydatki związane z reali-
zacją Powszechnego spisu 
Rolnego w 2020 r.

750 
75056 
4010

               20 340,00    
Kwota wydatkowana na wynagrodzenia w 
formie dodoatków spisowych dla pracow-
ników realizujących zadania związane z 
Powszechnym Spisem Rolnym 2020

22 Odbiór, transport, utyliza-
cja zwłok zwierzęcych

900 
90095 
4300

                    432,00    
Kwota wydatkowana na odbioru, transpor-
tu, utylizację zwłok zwierząt zgłoszonych z 
terenu Gminy Miasto Płońsk
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23
Zakup materiałów i wypo-
sażenia/prace społecznie 
użyteczne.

900 
90095 
4210

                      20,95    

Wydatkowana kwota stanowi pokrycie 
kosztów związanych z zakupem paliwa dla 
potrzeb Osiedla nr 3 w Płońsku. Brak wydat-
kowania pozostałych środków spowodowa-
ny był pandemią COVID - 19.

24 Zakup nowych elementów 
ławek i koszy.

900 
90095 
4210/3

                 4 366,50    

Zadanie zrealizowane na podstawie powie-
rzenia znak: GSZM.6130.6.2.2020.DP z dnia 
7 lipca 2020 r. Spółce Zarząd dróg i Mostów. 
W ramach zadania zakupiono 63 szt. drew-
nianych desek do ławek i koszy parkowych.

25 Montaż  nowych elemen-
tów ławek i koszy

900 
90095 
4300/18

                 3 473,66    

Zadanie zrealizowane na podstawie po-
wierzenia znak: GSZM.6130.6.2.2020.DP 
z dnia 7 lipca 2020 r. Spółce Zarząd dróg i 
Mostów. W ramach zadania zamontowano 
63 szt. drewnianych desek do ławek i koszy 
parkowych.

26

Dotacje celowe z budżetu 
na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów reali-
zacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek 
nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

900 
90095 
6230

                 4 166,34    

Kwota przeznaczona na usuwanie wyro-
bów zawierających azbest z terenu miasta 
Płońsk. W roku 2020 r. zawarto pięć umów 
dotyczycących udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie inwestycji z zakresu ochro-
ny środowiska, związanych z usuwaniem i 
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających 
azbest z terenu nieruchomości położonych 
w granicach miasta Płońsk.  

27 Zakup energii elektrycznej
710 
71035 
4260

                 3 286,67    
Kwota wydatkowana na opłaty związane 
ze zużyciem energii elektrycznej celem 
oświetlenia terenu cmentarza komunalnego 
w Szerominku.  

28
Zakup usług remontowych 
w ramach prac społecznie 
użytecznych

900 
90095 
4270

                            —     Brak realizacji zadania z powodu COVID - 19.

29 Zakup usług na potrzeby 
osiedli.

900 
90095 
4300

                            —      Brak realizacji zadania z powodu COVID - 19.

30
Należność z tytułu trwałe-
go wyłączenia z produkcji 
rolniczej gruntów

900 
90095 
4430/2

               41 578,26    

Należność z tytułu trwałego wyłączenia 
z produkcji rolniczej gruntów klasy Ł III o 
pow. 0,2567 ha, klasy Ps III o pow. 1,1699 
ha, stanowiących część działki oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków - obręb i 
jednostka ewidencyjna Miasto Płońsk - nr 
400/173 o pow. 3,6203 ha, przeznaczo-
nych pod budowę parkingu zielonego z 
wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką 
umożliwiającą przejście pieszym przez 
Płonkę jako połączenie komunikacyjne z 
terenami inwestycyjnymi. Opłatę roczną 
wniesiono na konto Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego.

31 Opłaty na funkcjonowanie 
Płońskiego Klastra Energii

900 
90095 
4430/3

                 6 000,00    Kwota wydatkowana na funkcjonowanie 
Płońskiego Klastra Energii
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32

Składki członkowskie doty-
czące przystąpienia Gminy 
Miasto Płońsk do Stowa-
rzyszenia Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”.

900 
90095 
4430/4

                 2 352,00    
Kwota wydatkowana na składki członkow-
skie dotyczące przystąpienia Gminy Miasto 
Płońsk do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć 
„Energie Cités”.

33

Zakup usług remontowych 
- konserwacja zainstalowa-
nych urządzeń na placach 
zabaw

900 
90095 
4270/2

               29 712,57    

W ramach zadania dokonano wymiany 
lub naprawy uszkodzonych elementów 
urządzeń zabawowych zainstalowanych na 
placach zabaw wraz z urządzeniami siłowni 
plenerowych stanowiących własność Gminy 
Miasto Płońsk.

34

Dokonywanie cotygodnio-
wych oględzin urządzeń 
stanowiących wyposażenie 
placów zabaw wraz ze 
sporządzeniem protokołu 
oraz dokonywanie likwida-
cji uszkodzonych urządzeń 
nienadających się do 
naprawy wskazanych przez 
Zamawiającego.

900 
90095 
4300/30

               10 082,50    

W ramach zadania dokonano cotygodnio-
wych oględzin urządzeń stanowiących wy-
posażenie placów zabaw wraz ze sporządze-
niem protokołu oraz dokonywanie likwidacji 
uszkodzonych urządzeń nienadających się 
do naprawy wskazanych przez Zamawiają-
cego.

35
Remont uszkodzonych 
elementów dekoracji świą-
tecznych

900 
90095 
4270/3

                            -      W 2020 r. nie wystąpiły uszkodzenia ele-
mentów dekoracji świątecznych.

36 Montaż i demontaż dekora-
cji świątecznych

900 
90095 
4300/2

               50 000,00    
W ramach zadania dokonano montażu i de-
montażu elementów dekoracji świątecznej 
przy użyciu podnośnika oraz zabezpiecze-
niem miejsc prowadzonych prac.

37 Wynajem kabin WC
900 
90095 
4300/9

               13 754,88    
Przedmiotowa kwota wykorzystana została 
na wykonanie zadania dotyczącego wynaj-
mu kabin WC usytuowanych na terenach 
należących do Gminy Miasto Płońsk.

38
Strategia rozwoju elek-
tromobilności dla Gminy 
Miasto Płońsk

900 
90095 
4300

               29 500,00    
W ramach zadania opracowano Strategię 
rozwoju elektromobilności dla Gminy Mia-
sto Płońsk.

39

Sporządzanie protokołu z 
rocznego przeglądu nieru-
chomości - placów zabaw 
jako elementów małej 
architektury

900                
90095             
4300/33

                 7 200,00    
W ramach zadania sporządzono protokół z 
rocznego przeglądu nieruchomości - placów 
zabaw jako elementów małej architektury.
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2.  UK.GK Referat Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - dochody

Lp. Zadania przewidziane 
do realizacji

Dział,  
rozdział, 
paragraf

Wykonanie 
2020 r. 
[zł]

Opis dochodów  
w 2020 r.

1 Gospodarka odpadami - oso-
by fizyczne, osoby prawne

900 
 90002 
 0490

6 054 545,00 Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

2
Wpływy z różnych opłat - 
wpływy z tytułu kosztów upo-
mnień

900 
 90002 
 0640

10 836,05 Wpływy z tytułu kosztów upomnień

3
Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i 
opłat

900 
 90002 
 0910

9 316,13 Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty dot. go-
spodarowania odpadami komunalnymi

4

Dotacje celowe przekazane z 
budżetu państwa na realiza-
cję zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gmi-
nom (związkom gmin, związ-
kom powiatowo-gminnym) 
ustawami

700 
70056 
201

27 056,00
Kwota pochodzi z przyznanej przez Dyrektora Urzę-
du Statystycznego w Warszawie dotacja na realiza-
cję Powszechnego spisu Rolnego 2020 r. 

5 Opłata produktowa
900 
 90020 
 0400

212,37
Wpływy z opłaty produktowej w związku ze zmianą 
ustawy o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych

6 Wpływy z cmentarza komu-
nalnego (usługa pogrzebowa)

710 
71035 
830

10 023,23
Wpływy z opłat za sprzedane place pod pochówki 
zlokalizowane na cmentarzu komunalnym w Szero-
minku.

7 Wpływy z cmentarza komu-
nalnego (dzierżawa)

700 
70005 
0750

15 444,07
Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położo-
nej w Szerominku gm. Płońsk stanowiącej cmentarz 
komunalny, zabudowanej Domem Pogrzebowym  
będącym własnością Gminy Miasto Płońsk.

8

Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska

900 
90019 
0690

39 022,75

Środki finansowe przekazane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego. Kwota 1 
597,55 zł wydatkowana została na przedsięwzięcia 
związane z ochroną środowiska, kwota 28 459,09 zł 
wydatkowana została na przedsięwzięcia związane 
z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzyma-
nie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz 
parków, kwota 4 495,62 zł została wydatkowana na 
utrzymanie, pielęgnację i konserwację zieleni gmin-
nej na terenie miasta Płońsk, kwota 4 166,24 zł wy-
datkowana została na zadanie dotyczące udzielania 
dotacji celowych związanych z usuwaniem i uniesz-
kodliwianiem wyrobów zawierających azbest, kwo-
ta 21 920,98 zł wydatkowana została na utrzyma-
nie nowo urządzonych terenów zieleni w ogródku 
jordanowskim w Płońsku, kwota 14,76 zł stanowiła 
wydatek związany z odpadami niebezpiecznymi zlo-
kalizowanymi na terenie miasta Płońsk. 
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3) Zieleń miejska

W 2020 r. Główny Specjalista ds. Zieleni Miejskiej realizował zadania związane z planowaniem,  utrzy-
maniem , pielęgnacją i konserwacją zieleni gminnej. 

Tereny zieleni urządzonej w mieście Płońsk obejmują 30,995 ha, w tym: 
a) parki miejskie: 
−	 Park Konstytucji 3-go Maja przy ul. Płockiej (0,72 ha),
−	 Park im. Druha Czesława Markiewicza przy ul. Kolejowej (1,94 ha),
−	 Park 600-lecia przy ul. Grunwaldzkiej (1,55 ha) 
−	 Park im. 120-lecia Banku Spółdzielczego w Płońsku (4,70 ha), 
−	 Park Wolności i Park nad rzeką Płonką (pomiędzy ul. Grunwaldzką a Grodziskiem wczesnośrednio-

wiecznym - 7,45 ha), 
−	 Park na osiedlu Płocka I (0,74 ha), 
−	 Park zabytkowy – Poświętne (2,56 ha). 
b) zieleńce i skwery: 
−	 Pl. 15-go Sierpnia (0,08 ha), 
−	 ogródek jordanowski (0,77 ha), 
−	 plac zabaw przy ul. Północnej (teren przy boisku typu Orlik – 0,44 ha), 
−	 plac zabaw przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej (0,04 ha), 
−	 Grodzisko wczesnośredniowieczne (1,32 ha), 
−	 skwer przy ul. Pułtuskiej (0,25 ha), 
−	 skwer przy ul. Armii Krajowej (0,32 ha), 
−	 zieleniec przy skrzyżowaniu ulic Północnej i Grunwaldzkiej (0,26 ha),
−	 zieleniec przy ul. Ogrodowej (0,15 ha), 
−	 zieleniec przy rondzie NSZZ Solidarności (0,11 ha), 
−	 plac zabaw przy skrzyżowaniu ulic Fiołkowej i Hiacyntowej (0,05 ha), 
−	 plac zabaw przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Krańcowej (0,13 ha),
−	 plac zabaw przy ul. Brzoskwiniowej (0,05 ha),
−	 skwer przy skrzyżowaniu ulic Płockiej i Kolejowej  (0,0955 ha), teren przejęty od Powiatu Płońskie-

go w lipcu 2020r.
c)  tereny zieleni przy zbiorniku Rutki ok. 6,5 ha,
d)  nowo urządzone tereny zieleni w ogródku jordanowskim ok. 0,77ha 

Tereny zielone niezagospodarowane w mieście Płońsk obejmują ok. 24,67 ha. Łączny koszt utrzymania 
zieleni w roku 2020 wyniósł  587 925,06 zł 

Z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w 2020 roku, przyjęto 36 zgłoszeń zamiaru usunięcia drze-
wa, wydano 28 decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów w tym  2 decyzje niezezwalające. 
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Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 
2024, zrealizowano w 2020 roku następujące cele strategiczne polityki ekologicznej w obszarach „Ochrona 
klimatu i jakości powietrza”: 

• Wykonano kompleksową rewitalizację miejskich skwerów i pasów zieleni  w Płońsku przy 
udziale dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

• Całkowita wartość projektu pn.: „Rewitalizacja miejskich skwerów i pasów zieleni w Płoń-
sku”: wyniosła 406 969,07 zł  (udział pomocy finansowej w całkowitych kosztach zadania wyniósł  
200 000,00 zł)

• W ramach zadania zrewitalizowana została zieleń wzdłuż pasów drogowych, rond, parkingów miej-
skich oraz przy pomnikach  miejskich. Strefy objęte rewitalizacją zieleni znajdują się w ulicy 1 Maja, 
ul. Wolności, ul. Rutkowskiego przy SZP nr 1,  ul. Płockiej, na skwerku przy  ul. Grunwaldzkiej,  ul. 
Ogrodowej, ulicy Żołnierzy Wyklętych, przy parkingu na Rutkach i parkingu przy budynku Urzędu 
Miejskiego od ul. ks. J. Popiełuszki, przy wejściu do USC w Płońsku. Na łącznej  powierzchni ok. 
2840 m2  dokonano nowych nasadzeń drzew (ok. 100 szt.), krzewów ( z przewagą róż okrywowych), 
roślin okrywowych, bylin i pnączy (ok. 7850 szt.) oraz założono trawnik z rolki o powierzchni 220 m2 .

• Uzupełniono istniejącą roślinność tak, aby tworzyła ona biologicznie bioróżnorodną  przestrzeń, 
poprawiającą jakość powietrza poprzez ograniczenie ilości szkodliwych substancji w środowisku. 
Zagospodarowano niegościnne i suche przestrzenie miejskie wzdłuż ulic, narażone na dotkliwe braki 
wody i zanieczyszczenia spalinami. Zieleń została urządzona z uwzględnieniem właściwego jako-
ściowo materiału nasadzeniowego, odpowiednim doborem gatunków, przy zastosowaniu praktyk 
dendrologiczno-ogrodniczych. 

• Wprowadzono POLITYKĘ ZRÓŻNICOWANEGO KOSZENIA TRAW (ograniczenie koszenia 
w zależności od warunków pogodowych, wydzielenie enklaw, tzw. miejsc gdzie trawa mogła się 
wykłosić umożliwiając bytowanie zapylaczom i dając  schronienie dla ptaków i drobnej zwierzyny) 

• Wykonano plany nasadzeń wzdłuż nowo wybudowanych ścieżek rowerowych  wzdłuż rzeki Płonki, 
i wzdłuż obwodnicy centralnej na terenie po byłych  ogródkach działkowych, wykonano projekt 
kompleksowej rewitalizacji Parku Konstytucji 3 Maja, plany zagospodarowania zielenią placów za-
baw przy Kolbego, przy Carrefour i przy Brzoskwiniowej oraz oszacowano koszty wykonania w 
celu  pozyskania dofinansowania ze środków norweskich w ramach zielono-niebieskiej infrastruktu-
ry  (współpraca z WE) 

• Zaplanowano i wykonano rabaty z  kwiatów cebulowych ( wysadzono ok. 16 000 szt. cebul  kwia-
towych) na pow ok. 200 m2 w Parku Druha Czesława Markiewicza , w Parku Konstytucji 3 Maja i 
w Parku Wolności 

• Wysiano nasiona łąk kwietnych w ilości ok. 1500 m2 wzdłuż alejek w Parku  Wolności,  
w Parku 600-lecia  i przy rondzie ul. Mazowiecka/ Płocka ( 1000  m2) 

• Wykonano nasadzenia drzew z okazji 30-lecia samorządu gminnego w ramach kompensacji przyrod-
niczej  w Parku 120-lecia BS w Płońsku w ilości 30 szt o gatunku graby kolumnowe jako nasadzenia 
zastępcze za dokonanie wycinki  drzew martwych i zagrażających bezpieczeństwu  w roku 2020. 

• W zakresie popularyzowania dobrych praktyk ogrodniczych  i właściwego postępowania z drze-
wostanem wysokim dnia 30.01.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Płońsku zostało zorganizowane 
przez GSZM  spotkanie z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. 
Tematem przewodnim prezentacji było przekazanie ZASAD PRAWIDŁOWEGO PRZYCINANIA 
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DRZEW I ROLI DRZEW W ŻYCIU CZŁOWIEKA. Celem spotkania było WSKAZANIE JAK 
WAŻNE JEST ZAPRZESTANIE CAŁKOWITEGO ŚCINANIA KORON DRZEW na zarządza-
nych terenach zieleni i określenia skutków prawnych źle prowadzonej przycinki oraz konsekwencji 
zdrowotnych dla ogławianych drzew, które chorują i powoli zamierają. Omówiono jak należy pra-
widłowo przycinać drzewa. Wskazano terminy cięcia drzew. Pokazano przykłady nieprawidłowego 
i prawidłowego formowania koron drzew. Przedstawiono wykaz  gatunków  drzew, które można 
sadzić na małych przestrzeniach pomiędzy blokami. Przypomniano, jak ważną rolę pełnią drzewa 
w środowisku miejskim,  w jaki sposób łagodzą efekty cieplarniane, stabilizują klimat, wpływają na 
nasze samopoczucie i doznania estetyczne.

4) Referat Obsługi Targowisk
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płońsku do zadań Referatu Obsługi 

Targowisk należy utrzymanie i nadzorowanie funkcjonowania targowisk miejskich, strefy płatnego parko-
wania, obsługa techniczna samochodów służbowych.

W roku 2020 podjęto następujące uchwały dotyczące realizacji zadań przez Referat Obsługi Targowisk:
−	 Uchwała nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany 

Uchwały nr XXIII/171/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określe-
nia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicz-
nymi oraz ustalania zasad i stawek opłaty za korzystanie z tych parkingów. 

−	 Uchwała nr XXIX/210/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 kwietnia 2020 rokuw sprawie 
zwolnień z opłat za korzystanie z mienia komunalnego. 

−	  Uchwała nr XXXVII/258/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 października 2020 roku w spra-
wie opłat za korzystanie z mienia komunalnego.

Realizacja wyżej wymienionych uchwał odbywa się na bieżąco, bez uwag. 

Na obszarze miasta funkcjonują trzy targowiska:
−	 Targowisko Duże przy ul. Pułtuskiej o powierzchni 3,3898 ha + parking 0,9639 ha, w sumie 4,3537 

ha  (1085 miejsc handlowych),
−	 Targowisko Małe przy ul. Pułtuskiej o powierzchni 0,4591 ha (146 miejsc handlowych),
−	 Targowisko Manhattan przy ul. Sienkiewicza o powierzchni 1,5907 ha bez powierzchni pod pawilo-

nami (66 miejsc handlowych). 

Koszty utrzymania targowisk miejskich w Płońsku:

 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, składki ZUS, fundusz pracy) 76 155,95 zł

 wynagrodzenia inkasentów (wynagrodzenie, składki ZUS, fundusz pracy) 155 047,97 zł

 zakupy 18 807,99 zł

 remonty 3 959,28 zł

 usługi (wynajem WC, ścieki, itp.) 19 877,66 zł

 energia, woda 4 583,87 zł

 śmieci 202 752,00 zł

RAZEM 481 184,72 zł
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Dodatkowo do handlu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym udostępniana jest część parkingu przy 
ul. Wolności. Sezonowo przed 1 listopada, wydzierżawiane są miejsca do handlu przy cmentarzu parafial-
nym od strony ul. Wolności. 

W 2020 roku wpłynęło 79 podań w sprawie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach, z czego 
podpisano 53 umowy najmu. Za korzystanie z mienia komunalnego wystawionych zostało 5726 faktur, za 
umieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach 16, za dzierżawę 15. 

Niewykonanie powyższych wpływów w stosunku do planu budżetu spowodowane było ograniczeniem 
handlu na targowiskach miejskich w Płońsku. Ograniczenia były wprowadzone na podstawie Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Płońsku.   

Od dnia 15.03.2020 r., zostało zawieszone funkcjonowanie dużego targowiska, natomiast małe targowisko 
do 03.04.2020 r., funkcjonowało po raz ostatni w swojej dotychczasowej lokalizacji. 

W miesiącu kwietniu na podstawie uchwały zwolniono kupców  z opłaty za korzystanie z mienia ko-
munalnego. Zwolnienie kupców z powyższej opłaty (dot. dużego targowiska) w ciągu jednego miesiąca 
oznaczało dla Gminy Miasto Płońsk zmniejszenie dochodów o około 37 000,00 zł netto.  

W 2020 roku Referat Obsługi Targowisk wykonał m.in. następujące prace: 
−	 odśnieżano ulice, chodniki, parkingi, przejścia dla pieszych,
−	 w miesiącu kwietniu pomagano w „zatopieniu” fontann w akwenie Rutki, a po wyjęciu poddano je 

gruntownemu czyszczeniu,
−	 odnowiono oznakowanie miejsc handlowych oraz stołów na małym targowisku,
−	 nawieziono i uzupełniono destruktem plac targowy oraz utwardzono podłoże, 
−	 nawieziono żwirem, wypełniono ubytki (dziury i doły) na dużym targowisku, 
−	 wyprofilowano plac parkingowy, 
−	 oczyszczono obrzeża trawnikowe, krawężniki na obiektach oraz miejsca parkingowe,
−	 pielęgnowano istniejącą zieleń, dosiano trawę,
−	 przycięto drzewostan,
−	 udrożniono kanalizację deszczową,
−	 na bieżąco naprawiano uszkodzone ogrodzenia, 
−	 uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome w SPP i PNP,
−	 czyszczono pasy drogowe ulic, chodników z trawy, krzaków, chwastów,
−	 wykoszono barszcz sosnowskiego,

Dochody:

za opłaty targowe 509 412,00 zł

za korzystanie z mienia komunalnego netto 611 296,90 zł

za umieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych netto     5 134,44 zł

RAZEM 1 125 843,34 zł
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−	 na bieżąco sprzątano parki i tereny niezagospodarowane, malowano ławki,
−	 pomagano w budowie ogrodzenia przy ul. Kolejowej,
−	 malowano pomieszczenia w Urzędzie Miejskim, 
−	 na bieżąco naprawiano kosze i ławki,
−	 wykonano i zamontowano tablicę na nekrologi,
−	 rozwożono środki higieniczne z PCPR dla PS i BR,
−	 rozwożono urny wyborcze i parawany do lokali wyborczych,
−	 pomagano w oczyszczaniu rzeki Płonki,
−	 rozebrano 3 place zabaw. 

Pracownicy Referatu Obsługi Targowisk zatrudnieni na czas nieokreślony:
1. Kierownik, 
2. Inspektor ds. obsługi targowisk, 
3. Podinspektor ds. obsługi targowisk,
4. Referent ds. obsługi targowisk,
5. Konserwator strefy płatnego parkowania,
6. Dwóch kierowców,
7. Pracownik gospodarczy.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płońsku do Referatu Obsługi Targowisk 
kierowane są osoby zatrudniane w Urzędzie Miasta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. W 
ciągu 2020 roku 13 osób zatrudnionych było na stanowisku robotnik gospodarczy. Osoby te wykonywały 
drobne prace porządkowe i remontowe na targowiskach, w podległych jednostkach oraz na terenach nie-
zagospodarowanych, prace porządkowe na terenie miasta, prace związane z obsługą imprez sportowych i 
kulturalnych oraz umieszczali plakaty i ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych. Jedna osoba była zatrudniona 
jako pomoc administracyjna. 

Ponadto do Referatu kierowane są przez sąd osoby do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na 
cele społeczne. W 2020 roku skierowanych było 5 osób. Osoby te delegowane były do prac porządkowych 
na targowiskach  oraz na terenie miasta Płońsk. 

W celu zapewnienia prawidłowego utrzymania i nadzorowania targowisk miejskich i handlu ulicznego 
zatrudnionych w Referacie Obsługi Targowisk w 2020 r. było  5 osób na umowę zlecenie. Do ich obowiąz-
ków należało m.in.:

−	 sprzątanie terenu targowisk i przyległych parkingów, 
−	 dozór targowiska Manhattan, 
−	 ustawianie handlujących, 
−	 obsługa WC.

Ponadto w 2020 r. na umowę o świadczenie usług zatrudnionych było 4 inkasentów. Inkasenci dokonywali 
poboru opłaty targowej na terenie miasta Płońsk od handlujących, poboru opłaty za korzystanie z mienia 
komunalnego, opłaty za umieszczanie plakatów i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych, a także wykonywali 
inne zadanie zlecone przez Kierownika Referatu (m.in. roznoszenie korespondencji i biuletynów). Wyko-
nywali pracę zgodnie z miesięcznym harmonogramem. 
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Strefa Płatnego Parkowania i Płatne Niestrzeżone Parkingi

Utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Płatnych Niestrzeżonych Parkingów to zadanie Referatu Obsługi 
Targowisk. SPP i PNP z systemem pobierania opłat, kontroli oraz egzekucji opłat są narzędziem inżynierii 
ruchu drogowego, który poprzez odpowiednią politykę cenową pozwala wymuszać rotację pojazdów na 
miejscach parkingowych i regulować rozkład natężenia postoju w różnych rejonach miasta.  

W 2020 roku zgodnie  z Uchwałą nr XXIII/170/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 
roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w 
mieście Płońsku i Uchwałą nr XXIII/171/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 roku w 
sprawie określenia płatnych niestrzeżonych parkingów zlokalizowanych na terenach niebędących drogami 
publicznymi oraz ustalenie zasad i stawek opłat za korzystanie z tych parkingów, opłaty za parkowanie w 
obrębie wyznaczonych płatnych niestrzeżonych miejsc obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 900 do 1800   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Strefa płatnego parkowania w mieście Płońsku funkcjonuje od 15 stycznia 2004 r. W 2020 r. w strefie 
płatnego parkowania było wyznaczonych 388 miejsc parkingowych i 14 dla osób niepełnosprawnych. 

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych wynosiła:
−	 za 0,5 godz. - 1,00 zł, 
−	 za 1 godz. – 2,00 zł.
Obowiązywały abonamenty w SPP: 
−	 miesięczny dla mieszkańca – osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub tymczasowy w mie-

ście Płońsku  50,00 zł, 
−	 okresowe dla pozostałych osób:

• miesięczny w wysokości 100,00 zł,
• kwartalny w wysokości 240,00 zł,
• półroczny w wysokości 400,00 zł.

 
Wpływy z opłaty parkingowej stanowią znaczące źródło finansowania przedsięwzięć infrastruktural-

nych. Wpływ do budżetu w 2020 r. wyniósł 453 997,55 zł, co stanowiło 106,82% planu, a z tytułu opłaty 
dodatkowej 67 727,00 zł,  co stanowiło 169,32% planu.

W strefie płatnego parkowania wpłaty uiszczane były w 34 parkometrach, Z1-6 szt., Z3-18 szt., Z3-0-10 
szt. W 2020 roku  zakupiono 2 parkometry Z3-0 za kwotę 44 956,50 zł.          

Za pomocą karty płatniczej dokonano 2505 transakcji na kwotę 6945,40 zł. 
Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w obrębie płatnych niestrzeżonych 

miejsc w strefie pobiera się opłatę dodatkową. Do nakładania wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej, 
upoważnieni są Kontrolerzy SPP. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wystawiono 1615 szt. wezwań do 
wniesienia opłaty dodatkowej, anulowano 145. 

 Trzy Płatne Niestrzeżone Parkingi w mieście Płońsku funkcjonują od 01 lutego  2020 r. Na terenie płatnych 
niestrzeżonych parkingów było wyznaczonych 68 miejsc parkingowych i 3 dla osób niepełnosprawnych.

 Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych wynosiła:
−	 za 0,5 godz. - 1,00 zł, 
−	 za 1 godz. – 2,00 zł.



Raport o stanie Gminy Miasta Płońsk 2020 74

Wpływ z opłaty parkingowej do budżetu w 2020 r. wyniósł  46 624,03 zł, co stanowiło 116,56% planu, 
a z tytułu opłaty wyższej 9 105,60 zł,  co stanowiło 176,45% planu.

Na Płatnych Niestrzeżonych Parkingach od 01.02.2020 roku wpłaty uiszczane były w 3 parkometrach  
Z3-0. Za pomocą karty płatniczej dokonano 744 transakcji na kwotę 2 429,90 zł brutto. 

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w obrębie płatnych niestrzeżonych 
miejsc na działkach będących własnością gminy pobiera się opłatę wyższą. Do nakładania wezwań do 
uiszczenia opłaty wyższej, upoważnieni są Kontrolerzy SPP. Od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. wystawiono 
295 szt. wezwań do wniesienia opłaty wyższej, anulowano 36. 

W Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2020 roku  ustalono 383 właścicieli pojazdów, których 
wezwania  dotyczyły 2017 roku.

−	 po udostepnieniu danych właścicieli pojazdów wysłano upomnienia w ilości 396 i 41 z tytułu zmiany 
właściciela pojazdu.                                

−	 z tytułu wysłanych upomnień wpłynęło do budżetu 20 766,20 zł  (z kosztami upomnienia).

Koszty utrzymania Strefy Płatnego Parkowania i Płatnych Niestrzeżonych Parkingów 
w Płońsku:
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. baterii, akumulatorów, rolek papieru) 19 727,13 zł

zakup usług remontowych (m.in. naprawa czytnika kart, procesora, kasy pośredniej, 
wlotu monet, selektora monet)

17 713,02 zł

zakup usług pozostałych (m.in.: druków wezwań do wniesienia opłaty dodatkowej, 
dostawy rolek termicznych, opłat za transakcje kartami płatniczymi, kosztów obsługi 
terminali)

10 313,65 zł

RAZEM 47 753,80 zł
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8. Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami
Planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami Gminy Miasto Płońsk zajmuje się w Urzę-

dzie Miejskim w Płońsku Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Płońsku podjęła Uchwałę Budżetową Miasta Płońsk na  

rok 2020 rok Nr XXIII/168/2019 . 

W budżecie Miasta na 2020 roku, uwzględniając zmiany przyjęte po jego uchwaleniu, zaplanowano:
−	 w dziale pn. „Gospodarka komunalna” dochody majątkowe w wysokości  4.205.000,00 zł, 
−	 w dziale pn. „Gospodarka mieszkaniowa” dochody bieżące  w wysokości 218.300,00 zł,
−	  w dziale pn. „Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadają-

cych osobowości prawnej” dochody bieżące w wysokości 75.000,00 zł
Wykonanie ich w 2020 roku przedstawiono poniżej:

Dział 700, Rozdz. 70005

Lp. Tytuł  dochodu Plan, w zł Dochody, w zł Wykonanie, w %

1. §0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowa-
nie i służebność

43.300,00 45.074,28 zł 104,09

2. §0550

Wpływy z opłat za  użytkowanie wieczyste
50.000,00 61.737,14 zł 123,47

3. §0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątku jednostek samorządu terytorialne-
go.

75.000,00 67.625,07 zł 90,16

    4. §0760

Wpływy z tyt. przekszt. prawa użyt. wie-
czyst. przysł. osobom fiz. w prawo własności

50.000,00 79.319,57 zł 158,64

    5. §0770

Wpływy z tytułu opłat nabycia prawa wła-
sności nieruchomości /sprzedaż/ 4.205.000,00

670.190,72 zł 15,94

Razem: 4.423.300,00 923.946,78 20,89

Dział 756, Rozdz. 75618

1. §0490 

/opłata adiacencka/
50.000,00 165.592,43 zł 311,18

2. §0490

Wpłaty wynikające ze wzrostu warto-
ści gruntów w związku z opracowanymi 
m.p.z.p./tzw.renta planistyczna/

25.000,00 25.004,10 zł 100,01

Razem: 75.000,00 190.596,53 254/13
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CZĘŚĆ OPISOWA
Rada Miejska w Płońsku w odniesieniu do spraw prowadzonych przez Wydział Planowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w 2020 roku podjęła uchwały:

Numer uchwały Data podjęcia W sprawie

XXIV/181/2020 23.01.2020 r.
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy 
Miasto Płońsk, położonej w Płońsku, przy ul. Cichej – dz. nr 70/44, 70/23, 
70/46 i 70/48 o łącznej pow. 0,2514 ha. 

XXV/188/2020 20.02.2020 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
na okres do 3 lat.

XXVIII/201/2020 19.03.2020 Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na  przyjęcie darowizny.

XXX/2018/2020 28.05.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawacie umów 
dzierzawy na kolejny okres do 3 lat.

XXXI/219/2020 18.06.2020 r.
Uchwała w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta Płońsk

XXXII/226/2020 02.07.2020 r.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierumków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płońsk.

XXXII/227/2020 02.07.2020 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta 
Płońsk.

XXXII/228/2020 02.07.2020 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – dz. 
1167/2, ul. Płocka 59A.

XXXVI/245/2020 17.09.2020 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
wlasność Gminy Miasto Płońsk w trybie bezprzetargowym- ul. Dr L. Rutkows-
kiego – dz. Nr 758/4.

XXXVI/246/2020 17.09.2020 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.

XXXVI/247/2020 17.09.2020 r. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp wybranych obszarów m. Płońsk, 
położonych w strefach północno-centralnej wschodniej i przemysłowej.

XXXVI/248/2020 17.09.2020 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/226/2020 Rady Miejskiej w Płońsku 
z dnia 02.07.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierumków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Płońsk.

XXXVII/255/2020 22.10.2020 r. Uchwała w sprawie nadania nazwy nowopowstałej obwodnicy wewnętrznej 
centrum miasta Płońsk.

XXXVII/256/2020 22.10.2020 r. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu przy zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, 
Wolności i obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońsk.

XXXVII/265/2020 03.12.2020 r. Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych.

XXXVII/266/2020 03.12.2020 r.
Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do nabycia praw do 
nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 1813/8 o pow. 0,2063 ha 
położonej w Płońsku przy ul. Warszawskiej.
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ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI MIESZKALNYCH.
Realizując plan dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz wykonując uchwały 

Rady Miejskiej podjęte w 2020 roku jak również w latach wcześniejszych, w 2020 roku uzyskano 
dochód w kwocie 923.946,78 zł z czego:

Kwota 670.190,72zł stanowi dochód z tytułu sprzedaży gruntów, nieruchomości i lokali mieszkalnych:
W dniu 17 stycznia 2020 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieza-

budowanej nieruchomości, położonej w Płońsku, przy ul. Chabrowej, stanowiącej własność Gminy Miasto 
Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 237/5 o powierzchni 0,0277 ha,  na poprawę zago-
spodarowania nieruchomości sąsiedniej. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.  Nieruchomość 
została sprzedana za cenę 21.229,80 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 
złotych osiemdziesiąt groszy), umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 1652/2020 
z dnia 05 lutego 2020 roku. 

W dniu 28 lutego 2020 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nie-
zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Płońsku, róg - ul. Chabrowej i ul. Magnolii, stano-
wiącej własność Gminy Miasto Płońsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 233/14, 236/4 i 237/9 
o łącznej  powierzchni 0,0648 ha, .Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.  Nieruchomość została 
sprzedana za cenę 68.803,74 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote i siedemdziesiąt 
cztery grosze), umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 4346/2020 z dnia  08 
kwietnia 2020 roku. 

Aktem notarialnym  Rep. A Nr 6462/2020 sporządzonym w dniu 08.06.2020 roku,  Gminy Miasto 
Płońsk, sprzedała niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Płońsku przy   ul. Wł. Broniewskie-
go, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 1522/4 o pow. 0,0040 ha, na poprawę zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej, za kwotę 7.714,56 zł. (słownie: siedem tysięcy siedemset czternaście złotych 
pięćdziesiąt sześć groszy).

Aktem notarialnym  Rep. A Nr 4431/2020 sporządzonym w dniu 31.07.2020 roku,  Gminy Miasto Płońsk, 
sprzedała niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Płońsku przy   ul. Książęcej, oznaczoną 
numerem ewidencyjnym działki 1864/11 o pow. 0,0096 ha, na poprawę zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej, za kwotę 9.547,26 zł. (słownie: dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i dwadzieścia 
sześć groszy).

W dniu 25 listopada 2020 roku przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 70/44, 70/23, 
70/46, 70/48 o łącznej powierzchni 0,2514 ha, położonej w Płońsku przy ul. Cichej, stanowiącej własność 
Gminy Miasto Płońsk. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana 
za kwotę 343.704,00 zł /słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset cztery złote 0/100/. Do ceny 
sprzedaży doliczony został  podatek VAT w kwocie – 79.051,92 zł naliczony w wysokości 23% od ceny 
gruntu,  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz. U. z 
2020 r.,  poz. 106 ze zm./. Umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 6883/2020 z 
dnia  30.12.2020 roku. 

W dniu 25 listopada 2020 roku przeprowadzono również pierwszy przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnymi działki 1167/2 
o powierzchni 0,0445 ha, położonej w Płońsku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto 
Płońsk. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 116.117,00 
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złotych /słownie: sto szesnaście tysięcy sto siedemnaście złotych zero groszy/.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 
10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /  Dz. U. z 2020 r.,  poz. 106 ze zm./, 
dostawa zabudowanej nieruchomości gruntowej podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Umowa sprzedaży zawarta została aktem notarialnym Rep. A Nr 6891/2020  sporządzonym w dniu 
30.12.2020 roku 

W 2020 roku zbyto 4 lokale mieszkalne oraz 2 garaże, uzyskując dochód w wysokości 79.272,90 zł. 
(kwota za wykup jednego z lokali mieszkalnych rozłożona została na 4 raty roczne).

Kwota 23.801,45 zł  stanowi raty wraz z oprocentowaniem z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i garaży.
Wykonanie budżetu w § 0770 w przedstawionej wysokości wynika z faktu,  że ogłoszony w Polsce 

stan epidemii Covid 19 spowodował szczególnie w I półroczu 2020 stagnację na rynku nieruchomości, co 
przełożyło się bezpośrednio na wysokość osiągniętych dochodów. 

NABYCIE GRUNTÓW NA RZECZ GMINY MIASTO PŁOŃSK. 
Negocjacje prowadzone z właścicielami działki położonej w Szerominku, oznaczonej nr ewid. 173 

zostały zakończone z wynikiem negatywnym.  W dniu 24 stycznia 2020 roku do Starostwa Powiatowego 
w Płońsku został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa 
drogi gminnej wraz ze stanowiskami postojowymi w ramach zadania pn.: Budowa ścieżek rowerowych 
w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” obejmującej 
również działkę nr 173. 

Gmina Miasto Płońsk w dniu 1 lipca 2020 roku podpisała akt notarialny dotyczący nabycia w drodze 
darowizny od Powiatu Płońskiego dz. 1285/8, 1285/11, 1285/13 i 1285/14 o łącznej pow. 0,0955 ha.

Aktem notarialnym Rep A Nr 7724/2020 sporządzonym w dniu 29 grudnia 2020 roku w Kancelarii No-
tarialnej z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 2 lok 84 –  Gmina Miasto Płońsk nabyła nieodpłatnie od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę nr 2224/60 o powierzchni 0,1000 ha, z przeznaczeniem 
na realizację zadań własnych w zakresie kultury i kultury fizycznej tj. budowę placu zabaw.

DZIERŻAWA GRUNTÓW. 
Na terenie Miasta wydzierżawiane są grunty o powierzchni – 6,8402 ha, we wsi Dalanówek o po-

wierzchni – 3,8800 ha oraz we wsi Skarboszewo – 2,35 ha, z przeznaczeniem pod:
−	 kioski handlowe, garaże i inne  –  0,0789 ha
−	 akwen wodny Rutki – 6,7613 ha
−	 składowisko odpadów- Dalanówek dz. 125/2 i 127/1 – ok. 3,8800 ha.
−	 zaplecze górnicze – Skarboszewo dz. 83/1 – 2,35 ha
W  2020 roku zawarto 7 umów dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk na 

kolejny okres do 3 lat zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Płońsku.
Podwyższono czynsz dzierżawy w stosunku do 42 umów dzierżawnych. 
Uzyskane wpływy z czynszów za dzierżawę i najem składników majątku gminy stanowią kwotę w 

wysokości 67.625,07 zł na planowane 75.000,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 90,16 %. Wykonanie 
dochodu niższe od zaplanowanego wynika z faktu, że 3 umowy dzierżawy na grunty pod garażami nie 
zostały przedłużone, ze względu na kolizję z budowaną obwodnicą centrum miasta, a także z uwagi na 
zaległości w zapłacie czynszów dzierżawnych. 
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UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW KOMUNALNYCH 
Aktualnie oddanych jest w użytkowanie wieczyste na terenie Miasta – 25,8279 ha  gruntów i nie-

ruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk  z czego: 
−	 14,2278 ha – są to grunty przekazane pod ogrody działkowe,
−	 0,5954 ha – są to grunty przekazane innym spółdzielniom.
−	 11,0047 ha – są to grunty przekazane pod budownictwo (wielorodzinnie, jednorodzinne lub garaże,
Z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wnoszone są opłaty roczne, które  

w 2020 roku stanowią dochody w kwocie 61.737,14 zł na plan 50.000,00 zł co oznacza, że wykonano je 
w 123,47%.  Wykonanie dochodu w takim procencie spowodowane jest faktem, że nie wszystkie nieru-
chomości zabudowane na cele mieszkaniowe zostały przekształcone w trybie i na zasadach określonych 
w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych gruntów. W stosunku do tych nieruchomości nadal wnoszone są opłaty roczne  
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów. Dotyczy to nieruchomości, które nie zostały zabudowane na cele 
mieszkaniowe lub budynki nie zostały oddane do użytkowania.

TRWAŁY ZARZĄD  UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk, które oddane zostały w trwały zarząd lub zarząd 

w 2020 i w latach wcześniejszych zajmują 29,1197 ha. Z tytułu trwałego zarządu wnoszone są opłaty roczne. 
W 2020 roku wydano 1 decyzję o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miasto Płońsk z przeznaczeniem na cele statutowe placówki oświatowej. Jednostki oświatowe zwolnione 
są z wnoszenia opłat z tytułu trwałego zarządu. 

Wpływy do budżetu z tytułu trwałego zarządu użytkowania oraz służebności nieruchomości stanowią 
kwotę 45.074,28 zł , na planowane 43 300,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 104,09%. Wykonanie więk-
sze od zaplanowanego wynika z faktu, że przy sprzedaży garażu ustanowiona została również odpłatna i 
bezterminowa służebność  przejścia i przejazdu.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA  GRUNTÓW W PRAWO WŁASNOŚCI.
W 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o prze-

kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)  Burmistrz Miasta Płońsk  
wydał 6 decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W myśl przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w  2020 roku wydanych zostało 286 zaświadczeń o 
przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Z tytułu przekształcenia prawa wie-
czystego użytkowania gruntów w prawo własności wnoszone są opłaty przekształceniowe, które stanowią 
20 krotność dotychczasowych opłat rocznych. Opłaty te można wnieść jednorazowo za cały okres, bądź 
przez okres 20 lat. 

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności osiągnięto dochód 
w wysokości 79.319,57 na planowane 50.000,00 zł, co oznacza, że wykonano je w 158,64 %. 

Wykonanie w takim procencie wynika też z faktu, że do opłat wynikających z decyzji administracyjnych, 
których płatność rozłożona została na raty roczne doliczane jest oprocentowanie równe stopie redyskonta 
weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Natomiast w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów opłatę 
można uiścić jednorazowo tj. w wysokości 20 krotności dotychczasowej opłaty rocznej.
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ZWROTY NIERUCHOMOŚCI.
W Starostwie Powiatowym w Płońsku toczą się następujące postępowania o zwrot wywłaszczonych 

nieruchomości na rzecz byłych właścicieli bądź ich spadkobierców (tabela poniższa zawiera również in-
formacje o postępowaniach, w stosunku do których organ I instancji wydał decyzję, ale postępowania te, 
na skutek wnoszonych przez strony odwołań i skarg, nie zostały prawomocnie zakończone)

Nr działki, 
powierzchnia

Położenie  
nieruchomości

Etap realizacji

działka 
nr 1518/2  
o pow.  
0,0222 ha

ul. Pułtuska  

Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 14.02.2014 r., Starosta Płoński odmó-
wił zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 
działki 1518/2.

Decyzją Nr 231/C/2014 z dnia 14.04.2014 r. Wojewoda Mazowiecki uchy-
lił w całości w/wym. decyzję oraz umorzył postępowanie pierwszej instancji.

Na powyższą decyzję strona wniosła skargę do WSA w Warszawie. WSA 
w Warszawie wyrokiem z dnia 1.10.2014 r., Syg. Akt I SA/Wa 1765/14 uchylił 
zaskarżoną decyzję , zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. Wojewoda 
Mazowiecki decyzją z dnia 31.03.2015 r., nr 222/C/2015, po ponownym roz-
patrzeniu odwołania utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję – odmowa zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości. Dnia 27.04.2015 r. strona złożyła skargę do 
WSA w Warszawie za pośrednictwem Wojewody. Wojewoda wniósł o odda-
lenie skargi.

WSA  wyrokiem z dnia 14.12.2015 r., sygn. akt IV S.A/Wa 1827/15 oddalił 
skargę na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.03.2015 r.

Strony postępowania złożyły do NSA w Warszawie skargę kasacyjną na 
wyrok WSA w Warszawie z dnia 14.12.2015 r., sygn. akt IV S.A/Wa 1827/15. 

Dnia 23 lutego 2018 r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił 
zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 31-03-2015 r.

Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 16.11.2018 r., Starosta Płoński odmó-
wił zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 
działki 1518/2.

W dniu 10 grudnia 2018 roku strony wniosły odwołanie od ww. decyzji.
Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 358/C/2019 z dnia 20.08.2019 r., uchy-

lił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez 
organ I instancji.

Decyzją nr GG.6821.1.1.2011 z dnia 20.01.2020 r., Starosta Płoński orzekł 
o zwrocie  wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej numerem ewid. działki 
1518/2.

Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od 
ww decyzji.

Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 337/C/2020 z dnia 20.04.2020 r., utrzy-
mał w mocy zaskarżoną decyzję.

Gmina Miasto Płońsk złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego (Nr 337/C/2020 z dnia 
20.04.2020 r.).

Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 94/C/2020 z dnia 26 
czerwca 2020 r., wstrzymujące wykonanie decyzji Wojewody mazowieckie-
go do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd administracyjny.

Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 20.07.2020 r., przekazał do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 22.06.2020 r., 
Gminy Miasto Płońsk, na  decyzję Wojewody Mazowieckiego (Nr 337/C/2020 
z dnia 20.04.2020 r., wnosząc o jej oddalenia.

Pismem z dnia 20.08.2020 strony postępowania złożyły do WSA odpo-
wiedź na skargę Gminy Miasto Płońsk wnosząc o jej oddalenie

Postępowanie w toku.
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działka 
2533/12 
o pow. 
0,1645 ha 

działka 534/10  
o pow. 
0,0321 ha 

działka 2539/7 
o pow. 
0,0288 ha

nastąpił  
podział  
postępowa-
nie o zwrot 
nieruchomo-
ści toczy się 
w stosunku 
do części 
działek:
- 2533/5  
o pow. 
0,4418 ha, 

- 2534/3  
o pow. 
0,0639 ha, 

- 2539/2  
o pow. 
0,0356 ha. 

ul. Wiejska

Pismem z dnia 19.11.2014 r., nr GG.6821.1.13.2014, Starosta Płoński, zawia-
domił o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nierucho-
mości, położonej w Płońsku przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność Gminy 
Miasto Płońsk.

Decyzją nr GG.6821.1.13.2014 z dnia 29.12.2015 r., Starosta Płoński orzekł 
o zwrocie na rzecz byłych właścicieli części wywłaszczonej nieruchomości, 
stanowiącej obecnie część działki nr nr 2533/12 o pow. 0,1645 ha, 2534/10 
o pow. 0,0321 ha oraz 2539/7 o pow. 0,0288 ha.

Pismem z dnia 12.01.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody 
Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.

Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 252/C/2016 z dnia 03.03.2016 r., uchylił 
zaskarżoną decyzję  w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 
organowi pierwszej instancji.

Decyzją nr GG.6821.1.13.2014 z dnia 17.10.2016 r., Starosta Płoński orzekł 
o zwrocie na rzecz byłych włascicieli części wywłaszczonej nieruchomości, 
stanowiącej obecnie działki nr nr 2533/12 o pow. 0,1645 ha, 2534/10 o pow. 
0,0321 ha oraz 2539/7 o pow. 0,0288 ha.

Pismem z dnia 31.10.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody 
Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji. 

Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 297/C/2016 z dnia 28.04.2017 r., uchylił 
zaskarżoną decyzję  w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 
organowi pierwszej instancji.

Starosta Płoński decyzją z dnia 28.02.2018 roku ponownie odmówił zwro-
tu wywłaszczonej nieruchomości. Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 
297/C/2016 z dnia 28.04.2017 r., uchylił zaskarżoną decyzję  w całości i prze-
kazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Starosta Płoński decyzją z dnia 28.02.2018 roku ponownie odmówił zwrotu 
wywłaszczonej nieruchomości (część dz. nr 2533/5, 2534/3, 2539/2). Stro-
na postępowania złożyła odwołanie do Wojewody Mazowieckiego od ww. 
decyzji

Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 999/C/2018  z dnia 25.09.2018 r. utrzymał 
w mocy zaskarżoną decyzję. Strona postępowania złożyła skargę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego.

Postępowanie w toku.       
Sprawa znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
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część działki  
nr 2533/5  
o pow.  
0,4418  ha,  
 
działka  
nr 2534/3  
o pow.  
0,0639 ha 

oraz 2539/2 
o pow. 
0,0356 ha.

ul. Wiejska

Pismem z dnia 19.11.2014 r., nr GG.6821.1.12.2014, Starosta Płoński, za-
wiadomił o wszczęciu, postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nie-
ruchomości, położonej w Płońsku przy ul. Wiejskiej, stanowiącej własność 
Gminy Miasto Płońsk.

Decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 29.12.2015 r., Starosta Płoński orzekł 
o zwrocie na rzecz byłych właścicieli  części wywłaszczonej nieruchomości, 
stanowiącej obecnie działki nr nr 2533/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 
0,0290 ha oraz 2539/8 o pow. 0,0068 ha.

Pismem z dnia 12.01.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody 
Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.

Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 251/C/2016 z dnia 03.03.2016 r., uchylił 
zaskarżoną decyzję  w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 
organowi pierwszej instancji.

Decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 17.10.2016 r., Starosta Płoński orzekł 
o zwrocie na rzecz byłych właścicieli  części wywłaszczonej nieruchomości, 
stanowiącej obecnie działki nr nr 2533/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 
0,0290 ha oraz 2539/8 o pow. 0,0068 ha.

Pismem z dnia 31.10.2016 r., Gmina Miasto Płońsk złożyła do Wojewody 
Mazowieckiego odwołanie od ww decyzji.

Wojewoda Mazowiecki decyzją Nr 88/C/2017 z dnia 14.02.2017 r., uchylił 
zaskarżoną decyzję  w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 
organowi pierwszej instancji.

Starosta Płoński decyzją nr GG.6821.1.12.2014 z dnia 30.06.2017 r., odmó-
wił zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Płońsku,  2533/5 o 
pow. 0,4418  ha, 2534/3 o pow. 0,0639 ha oraz 2539/2 o pow. 0,0356 ha. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn.. akt IV SA/Wa 3415/17 
z dnia 23-03-2018), uchylił ww decyzję. Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 
304/C/2019 z 14-06-2019 uchylił decyzję i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez organ 1 instancji.

Decyzją z dnia 29.10.2020 r. Starosta Płoński orzekł o zwrocie na rzecz byłych 
właścicieli  części wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej obecnie działki 
nr nr 2533/13 o pow. 0,2431 ha, 2534/11 o pow. 0,0290 ha oraz 2539/8 o 
pow. 0,0068 ha. 

Gmina Miasto Płońsk za pośrednictwem Starosty Płońskiego złożyła do Wo-
jewody Mazowieckiego odwołanie od ww. decyzji.

Postępowanie w toku.      

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI.   
W 2020 roku w zakresie zaopiniowania zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustalenia-

mi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk wydano: 22 pozytywne opinie, 4 
negatywne opinie. Na dwie negatywne opinie wnioskodawcy złożyli zażalenia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Ciechanowie. Kolegium po rozpatrzeniu spraw utrzymało Postanowienia Burmistrza 
Miasta Płońsk w mocy.

W zakresie podziałów nieruchomości w 2020 roku wydano 22 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału 
nieruchomości, w tym jedna dotyczyła postępowania wszczętego w 2019 roku a 4 decyzje dotyczyły po-
działów dokonanych niezależnie od ustaleń planu. 

Na mocy wyżej wymienionych decyzji podziałowych na własność Gminy Miasto Płońsk z przeznacze-
niem pod drogi gminne przejęte zostało 0,4377 ha.

 W 2020 roku zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe.
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ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI GMINNE 
W 2020 roku prowadzonych było 11 postępowań (w tym 6 wszczętych w 2020 roku) negocjacyjnych z 

byłymi właścicielami nieruchomości przejętych pod drogi gminne. Na skutek prowadzonych negocjacji w 
4 przypadkach zawarto protokoły z rokowań i uzgodnień w 4 przypadkach odszkodowania zostały ustalone 
w drodze decyzji Starosty Płońskiego (dotyczyły wniosków złożonych w 2018 roku).  

Łączna powierzchnia nieruchomości za które wypłacono odszkodowanie w 2020 roku to 0,8010 ha. 
Łączna kwota wypłaconego odszkodowania to 628 144,00 zł. Wypłacone odszkodowania dotyczyły spraw 
wszczętych w latach poprzednich

W 2020 roku zostały wszczęte postępowania dotyczące wypłaty odszkodowania za grunty przejęte od 
Gminy Miasto Płońsk, na własność Skarbu Państwa pod budowę trasy S7 Olsztynek (S51)-Płońsk (S10), 
w zakresie działek o łącznej powierzchni 1,4487 ha.  Postępowania w tej sprawie prowadzi Wojewoda 
Mazowiecki i nie zostały one zakończone do końca 2020 roku.

OPŁATY ADIACENCKIE.
W 2020 roku wydanych zostało 48 decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nie-

ruchomości na skutek dokonanych podziałów bądź budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z czego  
46 dotyczyło spraw wszczętych w 2020 roku, 1 dotyczyła zmiany decyzji wydanej w 2019 roku, a 1 sprawy 
wszczętej w 2019 roku. W stosunku do 2 decyzji strony skorzystały z możliwości odwołania do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego. 

Wpływy z tytułu opłat adiacenckich w 2020 roku wyniosły 165.592,43  zł. na planowane 50.000,00 zł, 
co oznacza, że wykonano je w 311,18 %. Wykonanie w takim procencie wynika z faktu,  że  w I półroczu 
2020 roku wpłynęła opłata adiacencka wynikająca z decyzji wydanej w 2019 roku, która pomimo rozłoże-
nia na raty, została wniesiona w całości. Ponadto w większości decyzji wydanych w 2020 roku strony nie 
korzystały z rozłożenia płatności na raty roczne, opłaty ustalane były jednorazowo i przeważająca większość 
dokonała wpłat do końca 2020 roku.

PRAWO PIERWOKUPU
W sprawach dotyczących możliwości korzystania z przysługującego Burmistrzowi Miasta Płońsk  prawa 

pierwokupu, w odniesieniu do działek nabytych uprzednio od Skarbu Państwa lub Gminy Miasta Płońsk, 
a dotychczas niezabudowanych, w 2020 roku wydane zostało 1 zawiadomienie o niekorzystaniu z przysłu-
gującego gminie prawa pierwokupu nieruchomości.

MIENIE KOMUNALNE
Powierzchnia ogólna gruntów mienia komunalnego, w odniesieniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 

roku, zwiększyła się o 0,5106 ha w następujących pozycjach: 
−	 w pozycji tereny zielone i tereny rekreacyjne, na skutek przyjęcia darowizny od Powiatu Płońskiego 

skweru  i terenu z pomnikiem przy ulicy Płockiej róg Kolejowej, powierzchnia zwiększyła się o 0,3409 ha 
−	 w pozycji działki budowlane, na skutek zbycia prawa własności nieruchomości oraz przekształcenia 

prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości, powierzchnia  zmniejszyła się 
o 1,9995 ha, 
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−	 w pozycji drogi i ulice, na skutek nabycia prawa własności na mocy decyzji zatwierdzających po-
działy nieruchomości, wydanych w 2020 roku oraz w latach wcześniejszych, oraz na skutek po-
działów nieruchomości dokonywanych przez Gminę Miasto Płońsk, powierzchnia  zwiększyła się o 
0,9405 ha 

−	 w związku z nabyciem w drodze spadkobrania nieruchomości położonej w miejscowości Kadłubów-
ka, gm. Nowe Miasto  powierzchnia mienia komunalnego zwiększyła się o 0,9200 ha.  

W  celu uregulowania stanu prawnego gruntów komunalnych w księgach wieczystych do Sądu Rejono-
wego w Płońsku złożono 6 wniosków o sprostowanie ksiąg wieczystych, założenie nowych bądź dołączenie 
do istniejących ksiąg wieczystych. 

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco: 

tereny zielone                         –  43,7346 ha
drogi, ulice                            –  88,0872 ha
ogrody działkowe                  –  14,2278 ha 
targowiska                              –  6,4269 ha 
przedszkola                            –  1,5714 ha 
działki budowlane                   –  41,0136 ha 
działki przemysłowe               –  1,0476 ha
inne spółdzielnie                     –  1,6107 ha 
spółki komunalne                    –  3,8800 ha
cmentarz komunalny               –  4,0200 ha 
stadion                                     –  4,7204 ha 
szkoły podstawowe                – 5,6264 ha
inne - Skarboszewo – 2,8300 ha
Kadłubówka – 0,9200 ha
inne (PKP) – 0,4085 ha
grunty oddane w użytkowanie wieczyste 
Gminie Miasto Płońsk

– 0,1235 ha

Ogółem: 220,2486 ha

natomiast sposób ich rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie: 
−	 w bezpośrednim zarządzie gminy 165,3010 ha
−	 przekazane w wieczyste użytk. 25,8279 ha
−	 dzierżawa lub najem 13,07020 ha
−	 przekazane w zarząd lub użytk. 29,1197 ha
Gmina Miasto Płońsk jest również właścicielem gruntów położonych poza terytorium Gminy Miasto 

Płońsk, są to m.in. składowisko odpadów w Dalanówku, gmina Płońsk, cmentarz komunalny w Szerominku, 
gmina Płońsk, Ośrodek Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasto Płońsk w Goszczy-
cach, gmina Baboszewo, działki w Skarboszewie, gmina Naruszewo oraz nabyte w drodze spadkobrania 
działki w miejscowości Kadłubówka, gm. Nowe Miasto.

Powyższe zestawienia wykazano w załączniku pn. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego 
Gminy Miasta Płońsk sporządzoną na dzień 31 grudnia 2020 roku.   

W okresie sprawozdawczym podpisano dwie umowy użyczenia na czas określony. 
Wydano 52 zgody na wykonanie prac bądź oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nierucho-

mością na cele budowlane w związku z realizacją inwestycji przez Gminę Miasto Płońsk i jednostki miejskie.
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PROWADZENIE  NAZEWNICTWA  ULIC I NUMERACJI PORZĄDKOWEJ NIERUCHOMOŚCI.
W sprawach numeracji porządkowej nieruchomości, Wydział na bieżąco nadaje numerację porządkową  

nowo wybudowanym budynkom na terenie miasta, a w szczególności na nowych osiedlach. W 2020 roku 
wydano 65 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości, 4 zaświadczenia o ustaleniu 
numeru porządkowego. 

W 2020 roku podjęto uchwałę Nr XXXVII/255/2020 w sprawie nadania nazwy „Generała Jerzego Gro-
bickiego” nowopowstałej obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska.

W dniu 22 października 2020 roku podjęto również uchwałę nr XXXVII/256/2020 w sprawie nadania 
nazwy „Rondo marszałka Józefa Piłsudskiego” rondu u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Wolności i obwodnicy 
wewnętrznej centrum miasta Płońsk.

W 2020 roku Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami zweryfikował ok. 80 
punktów adresowych dla potrzeb Głównego Geodety Kraju oraz we współpracy z Wydziałem Spraw Oby-
watelskich ok. 1000 punktów adresowych w zakresie przygotowań do Powszechnego Spisu Ludności 2021.

RENTA PLANISTYCZNA
Na podstawie art. 37 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 2020 roku pro-

wadzone były 2 postępowania administracyjne dotyczące ustalenia opłaty planistycznej, wszczęte w roku 
2019. Wydane zostały 2 decyzje naliczające opłaty planistyczne. Od jednej z decyzji wniesione zostało  
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie . Decyzja ta utrzymana została w 
mocy. W dniu 24 lipca 2020 r. strona postępowania zaskarżyła rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Ponadto w dniu 30 października 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze zwróciło akta sprawy 
wraz z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uchylającym 
zaskarżoną decyzję SKO oraz utrzymaną nią w mocy  decyzję Burmistrza Miasta Płońska z 27 września 
2019 r, ustalającą rentę planistyczną. Sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Z tytułu renty planistycznej w  2020 roku wpłynęło 25.004,10 zł na planowane 25.000,00 co oznacza, 
że wykonano je w 100,01 %. 

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE.
Zagadnienia z zakresu planowania i zagospodarowania  przestrzennego prowadzone są  w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W 2020 r. przeprowadzono ocenę aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk oraz opracowano 
Wieloletni Program Sporządzania Planów Miejscowych na lata 2020-2024.

 Miasto Płońsk posiada 20 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obejmujących obszary w granicach administracyjnych miasta Płońsk.

 W 2020 roku wpłynęło 10 wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia działek w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

W 2020 roku zarejestrowano 76 decyzji zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń 
na budowę, 1 zgłoszenie zamiaru przebudowy obiektu budowlanego, 6 decyzji dotyczących przebudo-
wy w budynkach mieszkalnych  lub handlowo-usługowo-mieszkalnych oraz 7 decyzji zezwalających na 
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użytkowanie obiektów budowlanych, 1 decyzję dotyczącą rozbiórki budynku (budynek gospodarczy), 32 
zawiadomienia o zakończeniu budowy i 9 zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk wydawane są 
wypisy i wyrysy, które określają ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury, zasady ochrony środowiska oraz zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.

W  2020 roku wydano:
−	 210 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Płońsk,
−	 11 zaświadczeń o zgodności  zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustale-

niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  1 postanowienie o odmowie wydania 
zaświadczenia o zgodności  zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

−	 94 wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.
Za wydane zaświadczenia pobrano opłaty skarbowe  o łącznej wysokości 3519,00zł 
Za wydane wypisy i wyrysy z planu miejscowego pobrano opłaty skarbowe w wysokości – 8000,00 zł .
W oparciu o ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta 

Płońsk oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk, wy-
dano  łącznie 15 informacji.

W 2020r. odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym 1 posiedze-
nie dotyczyło Gminy Sochocin. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektonicznej w Płońsku pozytywnie 
zaopiniowała:

−	 projekt zmiany planu miejscowego (ponowienie procedury planistycznej po wydaniu Rozstrzygnię-
cia Nadzorczego Wojewody Mazowieckiego)

−	 ocenę aktualności Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarun-
kowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk.

−	 Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Płońsk i projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk.

ZEZWOLENIA NA ZAKŁADANIE, PRZEPROWADZANIE I WYKONYWANIE URZĄDZEŃ 
TECHNICZNYCH.

W sprawach dotyczących zakładania, przeprowadzania i wykonywania urządzeń infrastruktury tech-
nicznej w 2020r.  wydawano 10 zezwoleń na przeprowadzenie urządzeń technicznych przez nieruchomości 
stanowiące własność Gminy Miasto Płońsk. 
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OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI. 
W 2020 r. został opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Płońsk na lata 2021-2024, 

który uzyskał pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. 
W sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2020 przeprowadzono aktualizację Gmin-

nej Ewidencji Zabytków miasta Płońsk.

ROZDYSPONOWANIE WYDATKÓW ZAPLANOWANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PRZEDSTAWIONO 
W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY.

Dział 
Rozdział Paragraf Plan Wydatek Pozostałość planu

Dział 700, 
Rozdz. 70005

§4300 81 000,00 60 437,35 20.562,65

§4430 6 200,00 5 418,03 781,97

§4510 7 102,90 7 102,90 0

§4590 187 000,00 181 411,35 5 588,65

§4610 6 000,00 2 930,00 3 070,00

Dział 600, 
rodz. 60016 §6050 589 000,00 585 397,00 3 603,00

Dział 600, 
rozdz. 60016 
– środki z 
Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych

§6050 481 000,00 17 100,00 463 900,00

Środki powyższe wydano na: 
−	 ogłoszenia w prasie, 
−	 wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
−	 wykonanie operatów szacunkowych dla celów ustalenia opłat adiacenckich, renty planistycznej, wy-

ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny lokali mieszkalnych, określenia wartości 
służebności gruntowych, ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 
gruntów w prawo własności.

−	 obsługę geodezyjną w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, kwota 
5.500,00 złotych przeniesiona została na konto wydatków, które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego z uwagi na to, że nie została zakończona procedura podziału nieruchomości oraz rozgra-
niczenia nieruchomości, które zostały rozpoczęte w 2020 roku

−	  opłaty sądowe, 
−	 odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Miasto Płońsk nieruchomości pod drogi gminne, 

oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.
−	 opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania działek nr ewid. 1/36, 1/37 i 1/39, i 1/32 oraz opłatę 

przekształceniową  z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabu-
dowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – działki nr 1/5.   

Niewydatkowane środki  związane są z mniejszymi niż zakładane pierwotnie wydatkami na realizację 
zamierzonych celów.
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Dział 710, Rozdz. 71012
Dział, Rozdział Paragraf Plan Wydatek Pozostałość planu

Dział 710, 

Rozdział 71012

§ 4110 876,69 876,79 0

§ 4120 91,31 0 91,31

§ 4170 9 100,00 9 100,00 0

§ 4300 52 400,00 31 830,90 20 569,10

Środki powyższe wydatkowano na:
−	 ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych
−	 wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno- architektonicznej. 
−	 zobowiązania wynikające z zawartych umów na  opracowanie oceny aktualności miejscowych pla-

nów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Płońsk oraz  Wieloletniego Programu Sporządzania Planów Miejscowych na 
lata 2020-2024.

−	 zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  i miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 

−	 opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
−	 niewydatkowane środki  związane są z mniejszymi niż zakładane pierwotnie wydatkami na realiza-

cję zamierzonych celów.

9. Gospodarka mieszkaniowa Gminy w 2020 r.

a) Referat Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej
Referat Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej w 2020 r. realizował zadania z zakresu gospodarki 

lokalami: mieszkalnymi i użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasta Płońsk.
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zostało uregulowane w ustawie z dnia 21 czerwca 

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 611). 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 powyższej ustawy, Rada Miejska w Płońsku przyjęła uchwały, 
które określają zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem stanowiącym własność Miasta. Są to: 
uchwała Nr XXI/146/2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płońsk oraz uchwała Nr LVI/440/2017 Rady Miejskiej 
w Płońsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Płońsk  na lata 2018-2022, ze zm. 

Wspomnieć należy również o podjętej w dniu 30 marca 2017 r. uchwale nr XLII/335/2017 Rady Miej-
skiej w Płońsku w sprawie przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Samorządu Miasta Płońsk na lata 2017-2022.

Powyższy dokument ma charakter programowy, kierunkowy. Zawiera cele, których realizacja może 
przyczynić się do bardziej racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ww. ustawie zapewnia lokale w ramach najmu 
socjalnego, lokale zamienne oraz zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich 
dochodach. W tym celu Gmina Miasto Płońsk wykorzystuje własny zasób mieszkaniowy, którym zarządza 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku. 
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Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. gminny zasób mieszkaniowy stanowiło 717 lokali (w tym 125 to lokale 
wynajęte w ramach najmu socjalnego).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku zarządzał 700 lokalami stanowiącymi własność Miasta, 
pozostałe 17 lokali znajdowało się w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez innych 
zarządców.

W ostatnich latach liczba mieszkań komunalnych ulega zmniejszeniu z uwagi na prowadzoną politykę 
sprzedaży lokali na rzecz dotychczasowych najemców, przebudowę budynków wraz ze zmianą przezna-
czenia nieruchomości oraz sprzedaż budynków komunalnych z funkcją mieszkalną. 

Rada Miejska w Płońsku w dniu 20 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, położonych w obrębie rynku miasta, tj. ulic: Grunwaldzkiej, 
Zduńskiej, Płockiej, Placu 15-go Sierpnia, 19-go Stycznia (obecnie ul. Pułtuskiej).

Przedmiotową uchwałą objętych zostało 13 budynków komunalnych. W związku z powyższym, rodzi-
nom zamieszkującym w ww. budynkach, sukcesywnie proponowane są zamiany lokali mieszkalnych. Na 
chwilę obecną do opróżnienia pozostały 3 budynki, w tym jeden zamieszkały przez jedną osobę samotnie 
gospodarującą.

Ponadto w roku 2020 r. prowadzone było wykwaterowywanie mieszkańców budynków położonych przy 
ul. Grunwaldzkiej 1 i ul. Warszawskiej 2, przeznaczonych do kapitalnego remontu i przebudowy. Budynki 
te nie będą pełniły funkcji mieszkalnej. Rozpoczęto również wykwaterowanie mieszkańców budynków 
położonych przy ul. Warszawskiej 25 i 27, ze względu na ich położenie w pasie ruchu drogowego oraz zły 
stan techniczny.

Należy zaznaczyć, że mieszkańcy budynków przeznaczonych do sprzedaży i remontów oczekują najczę-
ściej propozycji najmu mieszkań o wyższym standardzie wyposażenia, położonych w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych. 

W 2020 r. po gruntownej przebudowie zostały zasiedlone dwa budynki komunalne: przy ul. Płockiej 2 
i ul. Grunwaldzkiej 2.

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta określa załącznik do uchwały 
Nr XXI/146/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płońsk, który wskazuje m.in. osoby uprawnione do ubiegania się o 
najem, zamianę lokalu komunalnego, określa niezbędne wymagania formalne, opis postępowania po złożeniu  
wniosku przez zainteresowanego. 

W procesie najmu lokali komunalnych dużą rolę odegrała Doraźna Komisja Mieszkaniowa Rady Miej-
skiej w Płońsku, powołana uchwałą nr I/15/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19.11.2018 r. w sprawie 
powołania Doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Płońsku oraz ustalenia składu liczebnego 
i osobowego członków, ze zm.

Powyższa Komisja dokonywała analizy i wydawała opinie dla wniosków dotyczących  najmu i zamiany 
lokalu komunalnego. 

W 2020 r. Doraźna Komisja Mieszkaniowa Rady Miejskiej w Płońsku odbyła 2 posiedzenia. Komisja 
przenalizowała 21 wniosków o najem i zamianę lokalu komunalnego,  z czego 8 zostało wpisanych na listę 
osób oczekujących na najem i 7 na zamianę.

DKM RM w Płońsku dokonała również weryfikacji 6 wniosków o najem pozytywnie zaopiniowanych 
w latach ubiegłych. Trzy wnioski uzyskały negatywną opinię Komisji i zostały skreślone z listy osób ocze-
kujących.
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Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. w Referacie Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej zarejestrowanych 
było 136 spraw dotyczących najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miasta Płońsk (104 wnioski o 
najem lokalu mieszkalnego, pozytywnie zaopiniowane przez Doraźną Komisję Mieszkaniową Rady Miej-
skiej w Płońsku oraz 32 sprawy dotyczące najmu socjalnego lokalu, na podstawie prawomocnych wyroków 
Sądu o eksmisję).

Ponadto, mieszkańcy zasobu komunalnego ubiegają się o zamianę zajmowanych lokali. Najczęściej wnio-
skodawcy oczekują zamiany na lokal: samodzielny, tj. bez wspólnej używalności korytarza lub/i łazienki z 
sąsiadami, o większej powierzchni użytkowej, położonego na niższej kondygnacji budynku, wyposażonego 
w centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba wniosków oczekujących 
na zamianę lokalu wyniosła 25.

W 2020 r. przedstawiono 50 ofert zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, w tym:
−	 10 skierowań dla osób z listy oczekujących na najem lokalu; 
−	 25 skierowań do zamiany z Urzędu w związku z planowaną sprzedażą lub przebudową i remontem 

budynków komunalnych,
−	 8 skierowań do zamiany mieszkania,
−	 7 skierowań w związku z realizacją wyroku sądu o eksmisję z lokalu.
W wyniku przedstawionych ofert zostało zawartych 30 umów najmu lokali.
Niejednokrotnie zdarza się, iż wnioskodawcy nie przyjmują przedstawionej propozycji najmu lub zamiany 

mieszkania, gdyż lokal nie spełnia ich oczekiwań. W związku z tym oferta najmu lub zamiany lokalu jest 
proponowana kolejnemu wnioskodawcy.

W zasobie Gminy Miasta Płońsk dominuje stara substancja mieszkaniowa, często wymagająca napraw 
i bardzo kosztownych remontów. 

Gmina poprzez działania realizowane przez ZGM w Płońsku utrzymuje posiadany zasób mieszkanio-
wy w odpowiednim stanie technicznym. W związku z tym wykonuje bieżące naprawy, usuwa awarie oraz 
prowadzi kapitalne remonty lokali i budynków, poprawiając w ten sposób standard mieszkań.

Zadania bieżące prowadzone w 2020 r. nie uległy zmianie w stosunku do lat ubiegłych 
i obejmowały m.in.:
−	 remonty lokali mieszkalnych opróżnionych przez dotychczasowych najemców;

−	 tworzenie samodzielnych mieszkań, poprzez wyodrębnianie łazienek w lokalach, posiadających 
wspólną używalność łazienki;

−	 usuwanie awarii elektrycznych i hydraulicznych;
−	 wymianę instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wodomierzy (w tym z modułem  

radiowym)
−	 naprawy dachów budynków komunalnych;
−	 przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych;
−	 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także 

tynków w lokalach;
−	 remonty klatek schodowych budynków komunalnych (również wymiana oświetlenia na lampy  

z czujnikami ruchu);
−	 utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do 

wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia.
Koszt remontów przeprowadzonych w 2020 r. wyniósł 499 942,98 zł, natomiast w 2019 r. stanowił kwotę 

198 285,31 zł. W 2020 r. ZGM w Płońsku przeznaczył na remonty większe środki finansowe, m.in. dzięki 
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przyznanej przez Gminę dotacji przedmiotowej. Zgodnie z uchwałą nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w 
Płońsku z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Płońsku na 2020 rok, Zakład otrzymał dopłatę w wysokości 6,83 zł do utrzymania 
1 m2 powierzchni użytkowej gminnych lokali mieszkalnych. W związku z tym roczna dotacja wyniosła 
169 362,01 zł.

Ponadto, w ramach przyznanych Zakładowi dotacji celowych, w wysokości 2 253 361,76 zł były reali-
zowane zadania inwestycyjne:

−	 „Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Płońsk” – wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i nadzór nad robotami 
budowlanymi w 17 budynkach: ul. Grunwaldzka 35, ul. Pułtuska 2a, ul. Pułtuska 11, ul. Pułtuska 
16a, ul. Warszawska 1, ul. Warszawska 4, ul. Warszawska 6, ul. Warszawska 14, ul. Warszawska 37, 
ul. Płocka 2a, Plac 15-go Sierpnia 1, Plac 15-go Sierpnia 2, Plac 15-go Sierpnia 5, ul. Zduńska 2,  
ul. Zduńska 4, ul. Przechodnia 3, ul. Dr Leona Rutkowskiego 15;

−	 częściowa realizacja II etapu zadania „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na 
parterze budynku przy ul. Płockiej 86 na lokale mieszkalne”. Obecnie trwa procedura związana z 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie powstałych 9 lokali mieszkalnych.

W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały, ZGM  
w Płońsku przeprowadził następujące remonty:

−	 termomodernizację budynku położonego przy ul. Szkolnej 33, wraz z robotami towarzyszącymi,
−	 remont części pokrycia dachowego budynku przy ul. Północnej 15b,
−	 wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych budynku przy ul. Padlewskiego 12,
−	 udrożnienie pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Młodzieżowej 1,
−	 naprawę zdewastowanej elewacji budynku przy ul. Wolności 22.
−	 remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w garażu położonym w budynku przy ul. Płockiej 107.
ZGM w Płońsku boryka się z problemem nieregulowania przez mieszkańców zasobu opłat z tytułu 

zajmowania lokali. 
Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. zaległości wyniosły 2 312 390,27 zł. Zadłużone były 432 

mieszkania, z czego 138 to lokale przekazane do dyspozycji ZGM w Płońsku. Natomiast  
na koniec 2019 r. zaległości wyniosły 1 974 392,46 zł i ciążyły na 420 mieszkaniach komunalnych. 

Nadmienić należy, że w 2020 r. stawka czynszu najmu za 1m2 obejmowała stawkę bazową podwyższo-
ną o czynniki podwyższające lub obniżoną o czynniki obniżające wartość użytkową lokalu. W roku 2020 
obowiązywała stawka bazowa w wysokości 5,50 zł/1m2. Najwyższa stawka czynszu wynosiła 7,70 za 1m2 
powierzchni użytkowej lokalu, natomiast najniższa tj. w ramach najmu socjalnego lokalu 2,14 zł/1m2.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie wysokość łącznego zadłużenia, zarządzanie wie-
rzytelnościami stanowiło jedno z priorytetowych zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku. 

W celu zapobiegania powstawaniu nadmiernych zadłużeń ZGM podejmuje szereg działań mających na 
celu zmniejszenie zaległości, w szczególności informuje dłużników  o możliwości ubiegania się o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego, bądź o możliwości rozłożenia zadłużenia na raty. Ponadto, proponowana 
jest zamiana lokali na mniejsze, o niższych kosztach utrzymania, celem zahamowania wzrostu zadłużenia.

Jedną z form pomocy stosowaną przez ZGM w Płońsku wobec osób znajdujących się w trudnej sy-
tuacji finansowej jest umożliwienie odpracowania zaległości. Jest to tzw. świadczenie rzeczowe zastęp-
cze, które polega na wykonywaniu drobnych prac porządkowych (sprzątanie budynków, odśnieżanie, gra-
bienie liści, koszenie trawy) oraz w przypadku posiadanych umiejętności zawodowych - wykonywaniu 
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prac remontowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnik wykonujący świadczenie rzeczowe  
nie uzyskuje żadnego dochodu, gdyż spłaca swoją zaległość – tyle, że nie środkami pieniężnymi a poprzez  
świadczenie określonej czynności. Chęć odpracowania zaległości, wyraziło tylko około 12% osób, którym 
zaproponowano taką formę spłaty zadłużenia.

W 2020 r. porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia zastępczego zawarło 19 
dłużników, którzy odpracowali zaległości na kwotę 85 081,05 zł. W 2019 r. zaległości odpracowało także 
19 dłużników na sumę 38 341,68 zł.

Osoby zalegające z opłatami z tytułu zajmowania lokali komunalnych korzystają także z rozłożenia 
zaległości na raty. W 2020 r. wyrażono zgodę na spłatę zaległości w ratach w stosunku do 25 dłużników, 
18 z nich zawarło z kierownikiem ZGM w Płońsku porozumienia w powyższej sprawie. 

Brak spłaty zaległości, powoduje skierowanie sprawy na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej. 
ZGM w Płońsku, działając w imieniu Gminy, składa do Sądu pozwy o wydanie nakazu zapłaty i eksmisję, 
co wiąże się z koniecznością wniesienia opłat. Powyższymi kosztami są obciążani dłużnicy, których zale-
głość dotyczy. Jednak często zdarza się, że nie regulują oni zaległości głównej oraz kosztów sądowych. W 
związku z powyższym sprawa zostaje przekazana do realizacji przez komornika. Niejednokrotnie komornik 
sądowy umarza postępowania, w związku z bezskutecznością egzekucji. Tym samym zaległość główna nie 
zostaje odzyskana, a jej prawne dochodzenie powoduje zwiększenie zaległości. W 2020 r. ZGM w Płońsku 
poniósł koszty dochodzenia należności (sądowe i komornicze) w wysokości 23 861,15 zł, natomiast  
w 2019 r. koszty te wyniosły 32 420,48 zł.

W 2020 r. ZGM w Płońsku złożył w Sądzie 28 pozwów o wydanie nakazu zapłaty oraz 7 pozwów  
o eksmisję. 

W 2020 r. do komornika sądowego złożono 77 spraw w celu realizacji wyroków. Komornik przekazał 
na rzecz ZGM w Płońsku kwotę 38 772,66 zł. Umorzył 16 spraw, złożonych w latach 2019 – 2020, gdyż 
egzekucja z ruchomości i kont bankowych dłużników okazała się bezskuteczna. Obecnie nakazy zapłaty 
ważne są 6 lat.

W 2020 roku przedstawiono 7 ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w ramach realizacji wyroku 
Sądu o eksmisję. Tylko jedna rodzina dobrowolnie zawarła umowę najmu wskazanego lokalu. W związ-
ku z § 15 zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) eksmisje w okresie pandemii nie mogą być wykonywane.

Należy nadmienić, że w lipcu 2019 r. ZGM w Płońsku zawarł umowę z Krajowym Rejestrem Długów 
Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Dłużnicy otrzymali wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do 
KRD. Ci, którzy nie spłacili zaległości, wynoszącej powyżej  200,00 zł, zostali wpisani do ww. Rejestru.

W celu zmniejszenia poziomu zadłużenia oraz udzielenia pomocy osobom borykającym się z trud-
nościami w regulowaniu opłat związanych z zajmowaniem mieszkania, Rada Miejska w Płońsku pod-
jęła uchwałę nr LVI/439/2017 w sprawie przyjęcia jednorazowego „Programu restrukturyzacji za-
dłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk”. 
Program został skierowany do dłużników, w celu ułatwienia im uregulowania zaległych należności 
oraz pozyskania przez zarządcę realnych środków finansowych z tytułu zaległych opłat. Program za-
kłada umorzenie części zaległości z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych pod warunkiem spłaty po-
zostałej. W ramach realizacji ww. uchwały, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku przesłał  
123 informacje do dłużników objętych Programem, zadłużonych na łączną kwotę 1 699 510,47 zł.
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Do 30 czerwca 2018 r. do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku wpłynęło 60 wniosków, 
na podstawie których zawarto 53 porozumienia na łączną kwotę 783 851,88 zł. Dłużnicy wybierając 
określony we wniosku sposób spłaty zadłużenia, zobowiązani są dokonać wpłat na łączną kwotę 361 
610,61 zł. Kwota ta powinna zostać wpłacona zgodnie z podjętą uchwałą do dnia 30.06.2021 r. Do dnia  
31.12.2020 r. wpłacono 171 156,29 zł. 

Wśród zawartych porozumień:
−	 7 dotyczy lokali opróżnionych przez dłużników,
−	 12 dotyczy mieszkańców lokali, wobec których został orzeczony wyrok o eksmisję z prawem do 

otrzymania najmu socjalnego lokalu,
−	 4 dotyczą mieszkańców lokali, wobec których został orzeczony wyrok o eksmisję bez prawa do 

najmu socjalnego lokalu.
Działając zgodnie z postanowieniami zawartymi w przedmiotowej uchwale, po spełnieniu warunków 

wynikających z zawartych porozumień, w 2018 r. umorzono zadłużenie w wysokości 14 873,52 zł, a w 
2019 r. zadłużenie w wysokości 6 647,28 zł i 2 145,18 zł. Umorzenia dotyczyły lokali przekazanych do 
dyspozycji ZGM w Płońsku, w których dłużnicy nie zamieszkują. W 2020 r. nie zastosowano umorzeń.

b) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku jest gminną jednostką organizacyjną, posiadającą status 

samorządowego zakładu budżetowego. 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku działa na podstawie Statutu Zakładu Gospodarki Miesz-

kaniowej w Płońsku uchwalonego uchwałą nr V/33/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 grudnia  
2010 r., zmienionego uchwałą nr XXVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 maja 2016 r. 
Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy w celu realizacji zadań Gmi-
ny Miasta Płońsk związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej oraz zarzą-
dza w imieniu Gminy Miasto Płońsk nieruchomościami, w skład których wchodzą w szczególności: gmin-
ny zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe. 

Realizacja zadań następuje między innymi poprzez:
−	 zawieranie i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
−	 utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym i czystości, 
−	 realizacja polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Płońsk w zakresie poboru czynszów i opłat za lo-

kale mieszkalne oraz handlowo – usługowe,
−	 prowadzenie bieżących remontów, napraw i konserwacji zasobów lokalowych Miasta,
−	 sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
−	 ewidencjonowanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku w 2020 roku  zatrudniał  średnio 21 pracowników 19 osób 

na czas nieoznaczony oraz 2 osoby na czas określony.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku zarządzał majątkiem 

Gminy Miasta Płońsk służącym do realizacji zadań statutowych:
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Tabela 1. Majątek Gminy Miasta Płońsk administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Płońsku

Majątek trwały brutt o 35 003 618,49 zł 

Wartości niematerialne i prawne
(programy komputerowe) w 100% umorzone

20 304,59  zł

Umorzenie 12 317 649,83 zł

Wyposażenie - umorzone w 100% 125 013,63 zł

Administrujemy:
−	 580 mieszkaniami komunalnymi o powierzchni 20 203,73 m2 w tym 3 652,58 m2

to powierzchnia lokali wynajętych w ramach najmu socjalnego
−	 120 mieszkaniami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 4 354,41 m2

−	 budynkami oraz lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 8 479,16 m2

−	 garażami komunalnymi o powierzchni 722,76 m2

Wykres 1  Gminny zasób administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku

Ze względu na wiek i stan techniczny budynków, można je zakwalifi kować do następujących kategorii:
KATEGORIA I – obejmuje budynki o konstrukcji trwałej wybudowane po 1 stycznia 1960 r.
KATEGORIA I A – obejmuje budynki jw. lecz wybudowane w latach 1950-1960.                       
KATEGORIA I B  – obejmuje budynki jw. lecz wybudowane przed 1950 r.
KATEGORIA II      – obejmuje budynki mieszane np. ściany murowane, 
         stropy drewniane bez względu na ich czas budowy.
KATEGORIA III – obejmuje budynki o konstrukcji mieszanej, nietrwałej, np. baraki.
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Majątek Gminy Miasta Płońsk administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy działalności bieżącej i inwestycyjnej, 
obejmujący przychody i koszty związane z odpłatnym wykonywaniem zadań. Koszty eksploatacji i bieżące 
naprawy (prace remontowo-konserwacyjne), Zakład pokrywa z dochodów własnych (wpłacane na  rachunek 
bieżący: czynsze, opłaty za zarządzanie lokalami wykupionymi i pochodne tzw. media).

Tabela 2.  Przychody w 2020 r.

§ Treść przychodów Kwota przychodów

075 Czynsze i pochodne 3 267 714,08 zł

 czynsz regulowany 1 132 675,75 zł

 odszkodowanie lok.mieszk. 273 150,19zł

 czynsze lokale użytkowe gminne 734 425,06 zł

odszkodowanie lokale użytkowe 2 779,16 zł

  co. cw. lokale mieszkalne  517 148,37 zł

 co. cw. lokale użytkowe 126 364,87 zł

 zw.ścieki/szamba lok.mieszk. 442 485,43 zł

 zw.ścieki/szamba lok.użytk. 14 376,46 zł

  nieczystości płynne 450,00 zł

 zaliczki na gaz lok.mieszk. 3 982,88 zł

 podatek od lok.mieszkalnych 19 875,91 zł

083 przychody z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi 435 287,28 zł

083 Wpływy z usług na rzecz gminy 364 727,33 zł

092 Odsetki bank./ czynsz/finans./odpisy aktualiz.odsetki 556 628,50 zł

097 Pokrycie Amortyzacji konto 761 188 649,24 zł

097 Wpływy z pozostałych dochodów 153 072,08 zł

Przych.z przywr.odpisów aktuliz.należności 974 176,93 zł

 Dotacja przedmiotowa 169 362,01 zł

Razem 6 109 617,45 zł

 Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne 2 253 361,76 zł

§ Treść kosztów Kwota kosztów
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421 Zakup materiałów i wyposażenia 200 630,14 zł 

426 Energia 1 108 491,65 zł 

427 Zakup usług remontowych 299 312,84 zł 

430 Zakup usług pozostałych 632 625,93 zł 

436 Usługi telekomunikacyjne 6 459,98 zł 

439 Zakup ekspertyz 35 621,58 zł 

448 Podatek od nieruchomości 81 450,00 zł 

443 Ubezpieczenie majątku 16 380,21 zł 

404-405 Koszty ogólnozakładowe w tym wynagrodzenia 1 700 223,01 zł 

461 Koszty sądowe 18 549,72 zł

Podatek dochodowy 20 336,00 zł

Odpisy aktualizujące należności i pokrycie amortyzacji 1 715 301,00 zł

Rezerwa na inwestycje 102 776,00 zł

Inwestycje ze środków własnych 80 561,84 zł

Razem 6 018 719,90 zł

Amortyzacja 579 239,43 zł

Wykres 2. Struktura przychodów w 2020 r.

Tabela 3. Koszty w 2020 r.
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Wykres 3. Struktura kosztów w 2020 r.

W ramach przyznanych dotacji celowych:
−	 zrealizowano II część zadania pn.: „ Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego w Płońsku 

– poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja niskiej emisji” (w wysokości 40 650,41 zł). 
W ramach  zadania, o którym mowa powyżej opracowana została kompleksowa dokumentacja pro-
jektowa i kosztorysowa obejmująca:
• inwentaryzację budynków: ul. Warszawska 1, ul. Warszawska 4, ul. Warszawska 6, ul. Płocka 

2a,  Pl. 15-ego Sierpnia 1,  Pl. 15-ego Sierpnia 5, ul. Zduńska 2 i ul. Zduńska 4,
• wykonanie projektów budowlanych na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewa-

nia, wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do zgłoszenia robót, dla następujących budynków: ul. 
Warszawska 1, ul. Warszawska 4, ul. Warszawska 6,  ul. Płocka 2a, Pl. 15-ego Sierpnia 1, Pl. 15-
ego Sierpnia 2 (1/2 budynku), Pl. 15-ego Sierpnia 5, ul. Zduńska 2 i ul. Zduńska 4,

• sporządzenie przedmiarów robót według opracowanych projektów budowlanych na poszczegól-
ne budynki,

• sporządzenie kosztorysów inwestorskich wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót na poszczególne budynki.

Koszty 2020 r.
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−	 zrealizowano zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunal-
nych stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk” – wykonanie wewnętrznej instalacji centralne-
go ogrzewania i nadzór nad robotami budowlanymi w 17 budynkach: Grunwaldzka 35, Pułtuska 2A, 
Pułtuska 11, Pułtuska 16A, Warszawska 1, Warszawska 4, Warszawska 6, Warszawska 14, Warszaw-
ska 37, Płocka 2A, Plac 15-go Sierpnia 1, Plac 15-go Sierpnia 2 (1/2 stanowi własność Gminy Miasta 
Płońsk), Plac 15-go Sierpnia 5, Zduńska 2, Zduńska 4, Przechodnia 3, Dr Leona Rutkowskiego 15.

−	 częściowa realizacja II część zadania inwestycyjnego pt. „Adaptacja i przebudowa lokali użytko-
wych położonych na parterze budynku przy  ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne”. Ze 
względu na konieczność wykonania robót dodatkowych zakończenie robót planowane jest na 28 
lutego 2021 roku. Roboty dodatkowe będą finansowane ze środków własnych ZGM. W wyniku 
realizacji zadania z lokali użytkowych o pow. 367,16 m2 powstanie 9 lokali mieszkalnych o łącznej 
pow. użytkowej 407,02 m2. 

W ramach przyznanej dotacji przedmiotowej:
−	 wykonano projekt budowy schodów do lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Grunwaldzka 63;
−	 wykonano remont kominów na budynku przy ul. Młodzieżowa 2;
−	 wykonano remont elewacji ściany zachodniej budynku przy ul. Klonowa 11, remont ściany szczyto-

wej budynku przy ul. Grunwaldzka 7;
−	 wykonano remont kominów ponad dachem obróbka blacharska, naprawa rynien na budynku przy ul. 

Młodzieżowej 6. Rozbiórka starych kominów ponad dachem  i postawienie nowych wraz z otynko-
waniem;

−	 dokonano naprawy obróbki blacharskie wraz z czyszczeniem rynien na budynku przy ul. Grun-
waldzkiej 63;

−	 przeprowadzono remont kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 
4 i Warszawska 6;

−	 przeprowadzono remont kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej 7;
−	 przeprowadzono remont elewacji wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Puł-

tuskiej 16a;
−	 dokonano wymiany okna w lokalu mieszkalnym nr 7A przy ul. Szkolnej 33;
−	 przeprowadzono remont 6 kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 

ul. Klonowej 6;
−	 przeprowadzono remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grun-

waldzkiej 67.

W ramach bieżących zadań w 2020 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku  przeprowadził 
prace remontowe na łączną kwotę  499 942,98 zł w tym:

• materiały – 200 630,14 zł
• usługi      – 299 312,84 zł
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wykonywany przez ZGM wynika ze stanu technicznego 

budynków i lokali. Stan techniczny budynków należących do zasobu Gminy Miasta Płońsk jest uzależniony 
od wieku budynku, ich utrzymania oraz przeprowadzanych w przeszłości remontów. Aktualnie znaczna 
część budynków wymaga remontów i modernizacji ze względu na ogólny stan techniczny i konieczność 
dostosowania do obowiązujących przepisów budowlanych. Remonty i modernizacje budynków będą prze-
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prowadzane w ramach posiadanych środków. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom. W 
związku z tym, w pierwszej kolejności podejmowane są prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji 
budynków, zabezpieczenia instalacji technicznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podejmowane 
remonty mają na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego na poziomie zapewniającym:

−	 w zakresie standardu budynków: szczelność instalacji gazowej, sprawną instalację odgromową, za-
pewniającą bezpieczeństwo konstrukcji budynków, sprawną instalację elektryczną, sprawne przewo-
dy dymowe, spalinowe i wentylacyjne, szczelność pokrycia dachowego,

−	 w zakresie standardu lokali mieszkalnych: sprawne i odpowiednie do kubatury źródła ciepła, spraw-
ną wentylację  w kuchni i łazience, sprawną stolarkę okienną i drzwiową, sprawne instalacje elek-
tryczne i gazowe, wyposażenie lokalu w urządzenia sanitarne.

−	 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zarządzając mieniem komunalnym Gminy Miasto Płońsk stara 
się w miarę posiadanych środków nadążać za zmieniającymi się standardami i potrzebami mieszkań-
ców. Środki te są ograniczone z uwagi na zaległości czynszowe. Znaczny procent najemców bądź 
użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu gminnego ma trudności z terminowym regulo-
waniem należności.

−	 Zadłużenie najemców bądź użytkowników gminnych lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. 
(narastająco wraz z kosztami dochodzenia należności) wyniosło 2 312 390,27 zł. Wartość należności 
szczegółowo przedstawia wykres nr 4 - Zadłużenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Płońsk 
na dzień 31.12.2020 r. oraz tabela nr 4 - Wartość należności oraz liczba zadłużonych lokali.

Wykres nr 4.  Zadłużenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Płońsk na dzień 31.12.2020 r.

Skalę zadłużenia szczegółowo przedstawia wykres nr 5 oraz tabela nr 4. 
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50%

27%

7%

16%

Liczba zadłużonych lokali w zasobie 
gminnym

Zadłużenie lokali w zasobie
mieszkaniowym

Z podziałem na:

Lokale mieszkalne

Lokale w najmie socjalnym

Lokale zdane

 Tabela 4. Wartość należności oraz liczba zadłużonych lokali 

Struktura
Liczba  
zadłużonych 
lokali

Wartość zadłużenia 
(należność główna, 
odsetki)

Udział % lokali  
zadłużonych w stosun-
ku do całego zasobu  
mieszkaniowego

Zadłużenie lokali w zasobie  
mieszkaniowym 432 2 028 187,45 zł 59,75 %

Z podziałem na:

Lokale mieszkalne 231 712 908,27 zł  

 

 

Lokale w najmie socjalnym 63 242 742,85 zł

Lokale zdane 138 1 072 536,33 zł

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie wysokość łącznego zadłużenia, zarządzanie wie-
rzytelnościami stanowi jedno z priorytetowych zadań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku. 

W 2020 roku realizowany był jednorazowy „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Płońsk” przyjętego uchwałą nr LVI/439/2017. 
Program był skierowany do dłużników, w celu ułatwienia im uregulowania zaległych należności oraz pozy-
skania przez zarządcę realnych środków finansowych z tytułu zaległych opłat. Program zakłada umorzenie 
części zaległości z tytułu zajmowania lokali mieszkalnych pod warunkiem spłaty pozostałej kwoty. W 
ramach realizacji ww. uchwały, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku podpisał 53 porozumienia 
na spłatę zadłużenia spośród 123 gospodarstw domowych objętych programem. W okresie obowiązywania 
programu do dania 31.12.2020 r. dłużnicy wpłacili łącznie kwotę 171 156,29 zł.

Wykres 5.  Zadłużenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Płońsk na dzień 31.12.2020 r.
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W celu zapobiegania powstawaniu nadmiernych zadłużeń ZGM podejmuje szereg działań mających na 
celu zmniejszenie zaległości, w szczególności poprzez informowanie o możliwości skorzystania z dodatków 
mieszkaniowych bądź o możliwości rozłożenia istniejącego zadłużenia na raty. Ponadto proponowana jest 
zamiana lokali na mniejsze z niższym czynszem  celem zahamowania wzrostu zadłużenia.

Działania stricte windykacyjne podejmowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku 
prowadzone są etapowo, zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz.611).

c) Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o.

Istotnym elementem polityki mieszkaniowej Gminy było utworzenie spółki komunalnej Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o. Chcąc zapewnić komplementarność raportu w zakresie 
polityki mieszkaniowej Miasta, przedstawia się poniższe dane.

INFORMACJE OGÓLNE   

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o.wpisane jest do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział GospodarczyFirma zarejestrowana w KRS od 2004-03-05 pod nr 0000198085 

NIP 567-16-74-834 REGON: 130648810
Podstawą prawną do tworzenia Towarzystw Budownictwa Społecznego w Polsce jest ustawa z dnia  

26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity: 
Dz. U. 2019 r. poz. 2195, ze zm.), ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, (Kodeks Spółek Handlowych oraz umowy Spółki.) Pod-
stawę prawną do zawierania umów najmu z osobami zainteresowanym zamieszkaniem w zasobach TBS-ów 
stanowi zaś ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie kodeksu cywilnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11ze zm.).

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku  Sp. z o. o jest jednoosobową spółką Gminy Miasta 
Płońsk. 

Siedzibą Spółki jest miasto Płońsk. Biuro TBS w Płońsku Sp. z o.o. mieści się przy ul. Łąkowej 2 lok. 
36/37 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Struktura kapitałowa
Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miasto Płońsk. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 654 900,00 
zł i dzieli się na 279 udziałów o wartości nominalnej 13.100,00zł każdy.

Struktura zatrudnienia.
−	 Prezes Zarządu  
−	 pracownik biurowy
−	 osoba sprzątająca 

Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i usługowymi TBS
TBS w Płońsku w swoich działaniach w zakresie świadczonej usługi zarządzania i administrowania nie-

ruchomościami skupia się na dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki 
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ekonomiczno- finansowej nieruchomości oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa użytkowania i właściwej 
eksploatacji nieruchomości , w tym TBS w Płońsku i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zasób TBS w Płońsku Sp .z o.o. 
1) Budynek mieszkalny przy ul. Zielonej 5 wybudowany w roku 2004 w tym 34 lokale mieszkalne  i 31 
pomieszczeń piwnicznych

−	 Koszt inwestycji – 3.285.321,15 zł
−	 Kredyt udzielony-  1.875 000,00 na okres 2004-2027r 
−	 Pozostało do spłaty kredytu – 583 245,94 zł (ok. 9 660,00 zł/miesiąc)
−	 Stawka czynszu 12,70 zł. 

2) 2 budynki mieszkalne przy ul. Zielonej 3 i Łąkowej 2 wybudowane w roku 2009 z 75 lokalami miesz-
kalnymi w tym 61 lokali mieszkalnych w zasobach TBS, 14 lokali mieszkalnych wyodrębnionych na wła-
sność, 2 lokale usługowe, 1 hala garażowa z 14 stanowiskami postojowymi i 75 pomieszczeń piwnicznych.

−	 Koszt inwestycji  - 6.497.080,00 zł
−	 Kredyt udzielony – 4.547.000,00 zł na okres 2006-2037
−	 Pozostało do spłaty kredytu – 3 157 706,29 zł (ok.  19 460,00 zł/miesiąc)
−	 Stawka czynszu 12,70 zł. 

Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie 
TBS zarządza dodatkowo 1 wspólnotą mieszkaniową. Jest to łącznie 51 lokali mieszkalnych, hala gara-

żowa z 22 miejscami postojowymi i  pomieszczeniami piwnicznymi i wynosi  3449,46m².

Działalność inwestycyjno- remontowa 
Towarzystwo w roku 2020 r wykonało  inwestycję polegającą na zmianie sposobu użytkowania 3 po-

mieszczeń usługowych na mieszkalne w budynku wielorodzinnym przy ul. Zielonej 5 w Płońsku. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego został wyłoniony wykonawca na wykonanie prac inwestycyjnych, gdzie pracę rozpoczął w 
czerwcu 2020 r., a zakończył 30.10.2020 r. 

Ww. inwestycja mogła być wykonana dzięki pomocy Gminy Miasta Płońsk, gdzie Radni Rady Miasta 
podjęli uchwałę o dokapitalizowaniu Spółki w łącznej kwocie 140 000,00zł w celu wykonania tej inwestycji.  

Łączny koszt 146 511,00 zł
W 2020r Spółka, tak jak w poprzednich latach, podejmowała niezbędne bieżące prace remontowe, kon-

serwacyjne, w celu właściwej eksploatacji nieruchomości takie jak. 
−	 wymiana oświetlenia na klatkach schodowych i korytarzach poprzez zamontowanie czujek i żaró-

wek ledowych. 
−	 remonty lokali mieszkalnych opróżnionych przez najemców. 
−	 usuwanie awarii hydraulicznych i elektrycznych, 
−	 utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczenia służące do wspólnego użytkowania 

przez najemców.
−	 remonty kominów na ul. Zielonej 5
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W 2020 r Towarzystwo zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeprowadzało przeglądy okresowe 
budynków mieszkalnych (techniczne, budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne).
Działalność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp.z o.o w czasie pandemii 
koronawirusa.

W 2020 r. . Zarząd TBS przeprowadził działania profilaktyczne dla wszystkich mieszkańców zamieszku-
jących w blokach należących do TBS jak i mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń lub drzwiach wejściowych informacji o zasadach bezpieczeństwa i zachowania się w 
okresie epidemii.

Pracownik gospodarczy systematycznie dezynfekował wewnątrz budynki (poręcze, windy, klamki, włącz-
niki światła) oraz na zewnątrz (ławki, poręcze).

10. Pomoc społeczna 
a) przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płońsku, Punkt Profilaktyki Uzależnień 
i Pomocy Rodzinie w Płońsku podlega pod Wydział Polityki Społecznej.

Punkt Profilaktyki mieści się na parterze budynku przy ul. Św. M. Kolbe 9.
W Punkcie pracują cztery osoby na stanowiskach:
−	 Kierownik Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
−	 inspektor ds.  Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
−	 podinspektor ds. narkomanii
−	 główny specjalista ds. rodziny.
Punkt Profilaktyki realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz prze-

mocy w rodzinie.
Zadania te określone są przez poniższe ustawy:
−	 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,
−	 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
−	 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
−	 Ustawa o zdrowiu publicznym
−	 Narodowy Program Zdrowia

Punkt Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie prowadził działania, które są zawarte w poniższych 
Uchwałach Rady Miejskiej w Płońsku:

−	 Uchwała nr XXIII/173/2019 z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płońsku na rok 2020.

−	 Uchwała nr XXXVIII/311/2016 z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia  Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Płońska na lata 2017-2020.

−	 Uchwała nr XLVIII/48/2018 z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023

Działania te dotyczyły trzech obszarów:
−	 pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym od alkoholu, narkotyków, członkom ich 

rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających  przemocy domowej oraz psycho-
terapia dla dorosłych dzieci alkoholików DDA.
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−	 działań z zakresu: profilaktyki uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, prowadzonych w 
celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, dopalaczy; cyberprzemocy w formie 
edukacji (programy profilaktyczne, warsztaty) oraz zagospodarowania czasu wolnego.

−	 profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej adresowanej do społeczeństwa lokalnego, ro-
dziców, nauczycieli, sprzedawców i właścicieli placówek handlowych, w których odbywa się sprze-
daż napojów alkoholowych. W ramach realizacji zadań Punktu profilaktyki współpraca i wymiana 
informacji z instytucjami, które również realizują zadania z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom 
i przemocy w rodzinie (np. Komenda Powiatowa Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ku-
ratorzy sądowi, służba zdrowia). 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALOHOLOWYCH

Ze względu na pandemię COVID – 19 działania z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwiązywania 
problemów alkoholowych odbywały się w ograniczonym zakresie i były dostosowywane do obowiązku 
zachowania dystansu społecznego i związanych z tym obostrzeń. Część działań było prowadzonych w formie 
online i telefonicznie. Zintensyfikowano działania edukacyjno – informacyjne skierowane do mieszkańców 
miasta Płońska za pośrednictwem Facebooka Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie.

1) Prowadzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w ra-
mach którego:
• motywowano osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia terapii odwykowej w placówkach lecze-

nia uzależnień,
• motywowano osoby pijące ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia,
• udzielano  pomocy psychologicznej  członkom rodzin z problemem alkoholowym,
• udzielano informacji na temat dostępnych miejsc pomocy, kompetencji poszczególnych służb i 

instytucji z terenu miasta, które mogą się włączyć w systemową pomoc dla rodziny,
• aktualizowano i udostępniano bazę danych dotyczącą placówek stacjonarnego leczenia odwykowe-

go,
• przyjmowano wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  o sądowe 

zobowiązanie do leczenia odwykowego.

W 2020 r. w Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie udzielono łącznie 399  konsultacji. 
W Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeprowadzono 60 

konsultacji. 
W 2020 r. konsultacje prowadzone były zarówno w bezpośrednim kontakcie z klientem, jak również 

online i telefonicznie.
Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
• wydawali opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą 

Rady Miejskiej dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż  i/lub podawanie 
napojów alkoholowych,

• kształtowali świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie przepisów zakazujących 
sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim,

• rozpatrywali  wnioski  w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od  
alkoholu,
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• Przewodniczący Komisji skierował do Sądu Rejonowego w Płońsku 15 wniosków dotyczących 
zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Sfinansowano koszty powołania biegłych 
sądowych orzekających w sprawach uzależnienia od alkoholu oraz koszty sądowe.

2) Prowadzono psychoterapię indywidualną dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).
W 2020 r. przeprowadzono 203 konsultacje w zakresie psychoterapii dla dorosłych dzieci alkoholików 

i pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w kryzysie i przemocy. 

3) Udzielano pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym poprzez prowadzenie zajęć so-
cjoterapeutycznych. W okresie styczeń - marzec 2020 r. prowadzono zajęcia dla 11 uczniów klas VI. 
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Dodatkowo prowadzone były  indywidualne spotkania socjotera-
peutów z rodzicami dzieci uczestniczących w zajęciach. 
Celem zajęć socjoterapeutycznych było eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz 

uczenie dzieci konstruktywnych zachowań i umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w śro-
dowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym. 

4) Wspierano działania dwóch grup samopomocowych Anonimowych Alkoholików poprzez bezpłat-
ne użyczenie lokalu w Punkcie Profilaktyki na potrzeby mitingów.

5) Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w swoich statutach mają zapisaną re-
alizację zadań związanych z promocją i ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki uzależnień (alkohol, 
narkotyki), przeciwdziałania patologiom społecznym i przemocy w rodzinie. Zadania publiczne reali-
zowane były w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

W maju 2020 r. zawarto umowy na dofinansowanie dwóch zadań publicznych w zakresie profilaktyki 
uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych pn.:
• Organizacja  zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, zwłaszcza 

dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 
• Realizatorem zadania była Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Ks. Romu-

alda Jaworskiego 1, 09-100 Płońsk,
• Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla dzieci      i młodzie-

ży z wykorzystaniem strategii profilaktycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka sięgania 
po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki). Realizatorami zadania były: Football School 
Płońsk, ul. Słoneczna 4, Bońki, 09-100 Płońsk oraz Płońska Akademia Futbolu, ul. Płocka 50A, 
09-100 Płońsk.

W lipcu 2020 r. zawarto umowy na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie profilaktyki uzależ-
nień i rozwiązywania problemów alkoholowych pn.:

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań informacyjno-edu-
kacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. 

Realizatorami zadania  byli: Football School Płońsk, ul. Słoneczna 4, Bońki, 09-100 Płońsk oraz Płońskie 
Towarzystwo Siatkówki, Szeromin 2, 09-100 Płońsk.
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Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych na działania 
związane z promocją i ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniem patologiom 
społecznym i przemocy w rodzinie w 2020 r. wyniosła 82 000 zł.

6) Prowadzono działania z zakresu profilaktyki uzależnień skierowane do uczniów, rodziców i na-
uczycieli płońskich szkół, które skupiały się na działaniach edukacyjno-informacyjnych, profilaktycz-
nej działalności szkolnej i środowiskowej, edukacji publicznej, wspieraniu rozwoju alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia. 

Ze względu na pandemię COVID – 19 działania z zakresu profilaktyki uzależnień odbywały się w ograni-
czonym zakresie i były dostosowywane do obowiązku zachowania dystansu społecznego i związanych z 
tym obostrzeń.

a) W dniu 31.01.2020 r. zrealizowano program profilaktyczny Jasne granice. Odbyło się szkolenie 
dla rodziców „Umiejętności wychowawcze – postawy rodzicielskie a uzależnienie dzieci”, w którym 
uczestniczyło 155 rodziców oraz 19 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku.
Celem szkolenia było:
• wzmacnianie rodziców w odpowiednim wytyczaniu granic wychowawczych dla dzieci;
• pogłębienie świadomości i refleksji na temat stosowanych przez siebie metod wychowawczych;
• rozwijanie współpracy szkoły z rodzicami;
• przekazanie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z przyjmowania środków psychoak-

tywnych i zagrożeń medialnych.
W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono ważne zagadnienia wychowawcze  wspierające relacje 

rodzic - dziecko. Szczególny akcent położony został na umiejętności dobrej komunikacji. Podane zostały 
wskazówki w jaki sposób rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach i relacjach rówie-
śniczych. Rodzice otrzymali ulotkę profilaktyczną „Jasne Granice w Wychowaniu”. 

Realizatorem programu był przedstawiciel z Zespołu Pedagogów Dezyderia.

b) Ze względu na pandemię COVID-19 i konieczność pracy zdalnej w 2020 r. realizacja większości pro-
gramów profilaktycznych w szkołach podstawowych została zawieszona. W okresie styczeń – marzec 
2020 r. realizowane były rekomendowane programy profilaktyczne Domowi Detektywi i Fantastycz-
ne Możliwości, które były rozpoczęte jeszcze w 2019 r. Zrealizowano 2 edycje programu Domowi 
Detektywi i 6 edycji Fantastycznych Możliwości w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 
2 i Szkole Podstawowej nr 3.

c) W szkołach podstawowych realizowane były kampanie profilaktyczne:
• Kampania „Postaw na rodzinę” (Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2),
• Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła 

Podstawowa nr 2).

7) We współpracy z MCSiR, MCK i MOPS w okresie wakacji współorganizowano akcję Lato w mie-
ście. Bezpiecznie, zdrowo, kulturalnie i sportowo. 
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Współorganizowano i współfinansowano poniższe działania:
• Koncert zespołu Dżem Cover Blues Station „W życiu piękne są tylko chwile. Wybieram zdrowie, 

przyjaźń, rodzinę”,
• Koncert zespołu The Beatlmen,
• Koncert zespołu Moja Rodzina,
• Event familijny Kreatywne Rozmaitości,
• Event familijny Cyrkoteka,
• Event familijny Jo Art. Show,
• Warsztaty dla dzieci Bezpieczne lato, bajkowo i kolorowo,
• Animacje dla dzieci, szczudła,
• Scenariusz i prowadzenie pikniku rodzinnego Postaw na Rodzinę z animacjami dla dzieci i rodziców,
• Wynajem urządzeń dmuchanych.

8) Przeprowadzono Lokalną diagnozę zagrożeń społecznych dla miasta Płońska.
Badaniem objęto 1389 płońszczan (150 dorosłych mieszkańców, 30 sprzedawców napojów alkoholowych 

oraz 1209 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych). 
Realizatorem lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych był Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji 

z Krakowa. 

9) Przekazano dotację w wysokości 1 500 zł z przeznaczeniem na zakup farb i materiałów do malowania 
w celu wykonania remontu pomieszczeń w Oddziale/Ośrodku Leczenia Uzależnień w Przasnyszu.

10) Prowadzono edukację publiczną we współpracy z mediami. W „Gazecie Płońskiej – Biuletynie 
Informacyjnym Miasta Płońska”  prezentowano wiedzę na temat problemów związanych z używaniem 
alkoholu, przemocą w rodzinie oraz informowano o działaniach profilaktycznych podejmowanych przez 
Punkt Profilaktyki. Zamieszczano informacje na Facebooku i udzielano wywiadów dla Radio Płońsk.

WSKAŹNIKI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH ZA 2020 R.

Wskaźnik Wartość  
wskaźnika

Liczba osób zgłoszonych, nadużywających alkoholu

Liczba osób nadużywających alkoholu – zgłoszonych  po raz pierwszy w 2020 r.

52

38

Liczba konsultacji z osobami nadużywającymi alkoholu (w tym w ramach grup roboczych w proce-
durze Niebieskie Karty) 59

Liczba członków rodzin osób nadużywających alkoholu, z którymi przeprowadzono rozmowy (w tym 
w ramach grup roboczych w procedurze Niebieskie Karty) 62

Liczba rozmów z członkami rodzin osób  nadużywających alkoholu 67

Liczba osób objętych psychoterapią DDA lub pomocą psychologiczną z powodu przeżywanego  kry-
zysu 29

Liczba odbytych spotkań w ramach psychoterapii DDA i pomocy psychologicznej 203
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Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach socjoterapeutycznych w Punkcie Profilaktyki 11

Liczba wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego skierowanych do sądu przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15

Liczba działań profilaktyczno – edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych 2

Liczba sprzedawców napojów alkoholowych objętych działaniami edukacyjnymi

Wszyscy sprze-
dawcy napojów 
alkoholowych       

w Płońsku

Liczba szkoleń dla członków MKRPA 0

Liczba działań edukacyjnych dotyczących FAS 0

Liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych (profilaktyka alkoholowa) 2 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację rekomendowanych programów pro-
filaktycznych 3360,00 zł.

Liczba uczniów uczestniczących w rekomendowanych programach profilaktycznych (profilaktyka 
alkoholowa) 210

Liczba rodziców uczestniczących w rekomendowanych programach profilaktycznych (profilaktyka 
alkoholowa) 210

Liczba zrealizowanych autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych (profilaktyka alkoholowa) 1

Liczba uczestników autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych (profilaktyka alkoholowa) 174 

Liczba zrealizowanych spektakli, koncertów i programów słowno – muzycznych z zakresu profilak-
tyki alkoholowej 3

Liczba przeprowadzonych  kampanii profilaktycznych i edukacyjnych (profilaktyka alkoholowa) 2

Liczba działań skierowanych do rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyka alkoholowa) 3

Liczba przeprowadzonych działań dla rad pedagogicznych (profilaktyka zachowań ryzykownych) 1

Liczba zrealizowanych autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych (profilaktyka przemocy) 0

Liczba uczestników autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych (profilaktyka przemocy) 0

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację autorskich warsztatów i zajęć profi-
laktycznych (profilaktyka przemocy) 0

Liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono wsparcia w działaniach związanych z promocją 
i ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i 
przemocy w rodzinie

4

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie dla organizacji pozarządowych na 
działania związane z promocją i ochroną zdrowia  w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziała-
nia patologiom społecznym i przemocy w rodzinie

82 000 zł.

Liczba udzielonych konsultacji w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ds. Narkomanii 136

Liczba indywidualnych spotkań z rodzicami dzieci sięgających po narkotyki i NSP 27

Liczba szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się problemem narkomanii 1

Liczba osób - przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się problemem narkomanii uczestni-
czących w szkoleniach 12

Liczba zrealizowanych autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych z zakresu narkomanii 0

Liczba uczestników autorskich warsztatów i zajęć profilaktycznych z zakresu narkomanii 0

Liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu narkomanii 0

Liczba  uczestników (uczniów) rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu narkoma-
nii 0
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Liczba  uczestników (rodziców) rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu narko-
manii 0

Liczba zrealizowanych spektakli, koncertów i programów słowno – muzycznych dotyczących proble-
mu narkomanii 2

Liczba  uczestników spektakli, koncertów i programów słowno – muzycznych dotyczących problemu 
narkomanii 188

Liczba zrealizowanych spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków  skie-
rowanych do rodziców 0

Liczba rodziców uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień od 
narkotyków 0

Liczba szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, w których zrealizowano programy pro-
filaktyczne z zakresu narkomanii 0

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych (autor-
skich/rekomendowanych) z zakresu narkomanii 3 000,00 zł.

Liczba przeprowadzonych  kampanii profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu narkomanii 1

Liczba szkół, które włączyły się w kampanie profilaktyczne i edukacyjne z zakresu narkomanii 4

Liczba artykułów edukacyjno – informacyjnych Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie 
zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i  w mediach, np. w „Gazecie Płońskiej 
– biuletynie informacyjnym miasta Płońska

4

DZIAŁANIA  W ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA   NARKOMANII

1) Prowadzono konsultacje i terapię w ramach Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Narkomanii:
−	 wstępna diagnoza zgłoszonego problemu z obszaru narkomanii,
−	 motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych od narkotyków i innych substancji psy-

choaktywnych,
−	 umożliwienie postrehabilitacji osobom, które ukończyły leczenie w systemie ambulatoryjnym lub w 

stacjonarnych Ośrodkach Terapii Uzależnień,
−	 praca terapeutyczna z osobami będącymi w nawrocie choroby.

W 2020 r. w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym ds. Narkomanii przeprowadzono 136 konsultacji. 

2) Prowadzono działania z zakresu profilaktyki uzależnień, kierowane do uczniów i nauczycieli płoń-
skich szkół, które skupiały się głównie na działaniach edukacyjno-informacyjnych i  promowaniu zdrowe-
go stylu życia. 

−	 Realizowana była kampania profilaktyczna „Dopalacze – powiedz stop!” (Szkoła Podstawowa nr 1, 
Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4.

−	 W dniu 29.01.2020 r. 188 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, i Szkoły 
Podstawowej nr 4 wzięło udział w spektaklach profilaktycznych „Ćpunka” i „Wspomnienia Narko-
manki”. 

−	 W dniu 9–10.10.2020 r. odbyło się szkolenie w Punkcie Profilaktyki dla 12 nauczycieli szkół podsta-
wowych przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Przyjaciele 
Zippiego”. Szkolenie było zrealizowane przez Centrum Pozytywnej Edukacji. Program Przyjaciele 
Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w wieku od 5 do 9 lat w podstawowe 
kompetencje społeczno-emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach ryzykownych.
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3) Przekazano dotację w wysokości 2000 zł z przeznaczeniem na zakup okien i materiałów do ich monta-
żu w pomieszczeniach wydawania posiłków w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym dla Mło-
dzieży w Wólce Przybojewskiej w celu wykonania ich remontu.

W 2020 r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatko-
wano kwotę 432 340, 59 zł, a  na  przeciwdziałanie narkomanii 49 817, 14 zł.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

1) Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie stanowi element miejskiego 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją 
wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę 
i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy na terenie miasta Płońska.

Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie  Uchwały 
Nr V/49/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2018  w sprawie  trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją zadań w zakresie ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Płońsku.

W skład Zespołu wchodzi 24 członków. Zostali oni powołani Zarządzeniem Burmistrza.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie porozumień 

zawartych między Burmistrzem a podmiotami, które członkowie reprezentują. Są to przedstawiciele:
−	 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
−	 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
−	 policji,
−	 oświaty,
−	 ochrony zdrowia,
−	 kuratorzy sądowi,
−	 prokuratorzy,
−	 stowarzyszenia.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. prowadził  Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Płońsku.                                                

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Procedura wszczynana 
jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, powziął 
podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez 
członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z 13 września 2011 r. określa procedurę „Niebieskie Karty” i wzory formularzy „Niebieska Karta” wydane 
na podstawie art. 9d ust.5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W 2020 r. w ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie prowadzono pracę interwencyjną i wsparciową z 93 rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie 
Karty” (włączając 30 rodzin objętych procedurą NK wszczętą w poprzednich latach). Udzielono 26 porad 
prawnych. 
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Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w okresie styczeń-grudzień 2020 r.

LP.                WYSZCZEGÓLNIENIE  

1. Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 3

2. Liczba powołanych grup roboczych 63

3. Liczba spotkań grup roboczych 152

4. Liczba Niebieskich Kart założonych w 2020 r.: 63

a. przez policję 59

b. przez pomoc społeczną 0

c. Przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4

d. przez pracowników oświaty 0

e. przez pracowników ochrony zdrowia 0

5. Liczba zakończonych Niebieskich Kart w roku 2020 46

a. wskutek zakończenia przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego 
planu pomocy 32

b. wskutek braku zasadności podejmowania działań 14

6. Liczba rodzin objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego  93

7. Liczba spraw przekazanych do organów ścigania (policji, prokuratury). 36

2) Pracownicy Punktu Profilaktyki wzięli udział w szkoleniach online zorganizowanych przez Stowarzy-
szenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia:

−	 Seminarium „Praca interwencyjna z osobą stosującą przemoc w warunkach epidemii” w dniu 
9.06.2020 r.

−	 Seminarium „Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psy-
chicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych” w dniu 23.06.2020 r.

−	 Seminarium „Sposoby izolacji osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby ją stosującej – no-
welizacja przepisów w zakresie nakazu usunięcia osoby stosującej przemoc w rodzinie w tym wpro-
wadzenie natychmiastowego nakazu” w dniu 26.10.2020 r.

−	 Seminarium „Trudne wyzwania w procedurze „Niebieskie Karty” w dniu 19.11.2020 r. 
−	 Seminarium „Rodzina jako system – jak prowadzić procedurę Niebieskie Karty w sytuacji rodzin, 

które chcą pozostać razem?” w dniu 30.11.2020 r., 
−	 Seminarium „Zastosowanie Porozumienia bez Przemocy (NVC) w pracy z osobami uwikłanymi w 

przemoc” w dniu 9.12.2020 r.
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b) działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej wyko-

nując zadania własne gminy, jak też zlecone przez administrację rządową:

Charakterystyka obiektu:
Siedziba   Miejskiego  Ośrodka Pomocy mieści się w Płońsku  przy ul. Św. M. Kolbe 9. Kubatura obiektu 

wynosi 384 m2
.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnionych było 55 pracowników, w tym:
−	 24 opiekunki domowe
−	 1 opiekunka świadcząca specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze,
−	 7 pracowników socjalnych,
−	 5 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
−	 2 pracowników realizujących świadczenie wychowawcze 500+,
−	 2 pracowników realizujących dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
−	 1 asystent rodziny,
−	 11 pracowników obsługi administracyjno-księgowej łącznie z Kierownikiem
−	 2 pracowników zatrudnionych w Klubie Senior+.

Wykonanie budżetu jednostki za 2020 rok:
−	 Dochody (z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych oraz wpłat od Komornika za-

liczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego). Na dzień 31.12.2020 r. przekazano do budżetu 
Gminy Miasto Płońsk dochody w kwocie  172 728,29 zł.

−	 Wydatki to kwota 37 456 717,00 zł z czego:
• środki finansowe własne Gminy Miasto Płońsk – 4 491 143,00 zł.,
• środki finansowe z budżetu państwa –32 965 574,00 zł.

Przedmiot Działalności:
POMOC SPOŁECZNA:

W 2020 r. z różnych form pomocy społecznej skorzystało 589 osób:
−	 zasiłki stałe – 80 osób,
−	 zasiłki okresowe – 66 osób,
−	 zasiłki celowe – 151 osób,
−	 finansowanie pogrzebów np.. bezdomnych – 6 osób,
−	 finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej – 7 osób,
−	 dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – 133 dzieci i młodzieży
−	 dożywianie dorosłych, bezdomnych bez własnych dochodów – 50 osób.

POMOC USŁUGOWA PODSTAWOWA – 121 osób.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZE SCHORZENIEM PSYCHICZNYM –  9  osób.
W ramach Programu „ Opieka 75+” pomocą usługową objętych zostało 40 osób.
Liczba decyzji wydanych  w 2020  roku przyznających świadczenia z pomocy społecznej to 1 336 w 

tym 4 odmowne.
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DODATKI MIESZKANIOWE:

−	 Liczba wypłaconych dodatków – 2 702 w tym w zasobach:
• - komunalnych –1 319
• - spółdzielczych – 756
• - wspólnot mieszkaniowych – 439
• - prywatnych – 86
• - TBS – 90
• - inne – 12
−	 Liczba wydanych decyzji – 480  w tym 6 odmownych.

DODATKI ENERGETYCZNE:

Liczba wypłaconych dodatków – 224  w tym:
gospodarstwa:

• 1-osobowe – 193
• 2-4 osobowe – 18
• 5-osobowe i więcej – 13

Liczba wydanych w 2020  roku decyzji przyznających dodatek energetyczny to 44.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE – PROGRAM „RODZINA 500+”

−	 Liczba  świadczeń  47 759.
 Wydano 347 informacji oraz 86 decyzji odmownych .

PROGRAM „DOBRY  START”

Liczba wypłaconych świadczeń 2 602

WSPIERANIE RODZINY:

−	 1 asystent rodziny pracujący z 18 rodzinami.
−	 Piecza zastępcza:
• Liczba rodzin zastępczych na terenie miasta 16,
• Liczba dzieci w rodzinach zastępczych – 31
• Liczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej -  11

ŚWIADCZENIA RODZINNE :

−	 Zasiłki rodzinne – liczba świadczeń – 10 399,
−	 Dodatki do zasiłków rodzinnych – 4 204 , w tym:
• z tytułu urodzenia dziecka – 47,
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego – 178,
• samotnego wychowywania – 505,
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –565,
• rozpoczęcia roku szkolnego – 823,
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –128
• wielodzietności –1 958.
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−	 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 135,
−	 Zasiłki pielęgnacyjne – 5 452,
−	 Świadczenia pielęgnacyjne  - 921,
−	 Specjalny zasiłek pielęgnacyjny (SZO) –46,
−	 Zasiłek dla opiekuna – 37,
−	 Świadczenie rodzicielskie – 771.

Liczba wydanych w 2020 roku decyzji na świadczenia rodzinne to 821 w tym 52 odmowne.  

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – liczba świadczeń – 2 457
Liczba wydanych decyzji w 2020 r. z funduszu alimentacyjnego – 115 w tym 5 odmownych,

KARTA DUŻEJ RODZINY

Liczba wydanych KDR tradycyjnych – 138
Liczba wydanych kart elektronicznych – 110

SAMORZĄDOWA KARTA RODZINA 5+

Liczba wydanych Kart Rodzina 5+ - 311,

„KARTA SENIORA”:

Ogółem wydano 663 Kart Seniora, w tym 24 karty wydano w 2020 r. Karta obowiązująca w całym 
kraju. Na terenie miasta do akcji przystąpiło 17 takich podmiotów.

„KOPERTA ŻYCIA:

Łącznie  wydano 648 takich kopert. W 2020 r. - 27.

UDZIELANIE POMOCY BEZDOMNYM POPRZEZ UMIESZCZANIE W SCHRONISKACH.

W 2020 r. w schroniskach przebywało 4 bezdomnych.
Wydanych zostało 8 decyzji przyznających ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków 

publicznych.

NADZÓR NAD KLUBEM SENIOR+

Na funkcjonowanie Klubu senior + wydatkowano – 241 922,91 zł.
Uczestnikami Klubu były osoby w wieku 60+ w liczbie 35.

Ważne wydarzenia, których organizatorem lub współorganizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.

−	 Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka ‚Mama, tata i ja – Miasto Dzieciom”- finansowanie waty cukrowej.
−	 Dla dzieci podopiecznych MOPS, Domu Dziecka oraz TPD – Koło dzieci Niepełnosprawnych Ru-

chowo, sfinansowano 250 paczek ze słodyczami.
−	 Dla podopiecznych objętych pomocą usługową , uczestników „Klubu Senior+” oraz zasiłkobiorców 

stałych przygotowano i dostarczono 200 paczek z potrawami wigilijnymi.
−	 Wszyscy potrzebującymi otrzymali na Święta Bożego Narodzenia prowiant w postaci konserw mię-

snych i rybnych.
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Realizując ww zadania wydanych zostało łącznie 3 237  decyzji administracyjnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z samorządem miejskim, instytucjami, parafiami 

oraz organizacjami pożytku publicznego.

11. Oświata
W roku 2020 na terenie Gminy Miasto Płońsk funkcjonowało 5 publicznych placówek przedszkolnych 

oraz 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym był Burmistrz Miasta Płońsk. Poniżej przed-
stawiono raporty cząstkowe ww. placówek oświatowych.

a) Przedszkole nr 1
 
Charakterystyka  obiektu:

Kubatura przedszkola:  1785 m 3
Ilość  pracowników ogółem: 23 (w tym nauczycieli: 10 dyplomowanych,  3 kontraktowych i  pracow-
ników obsługi: 10)
Ilość dzieci: 99

Wykonanie budżetu
−	 dotacja: 103 290,00  zł.
−	  subwencja:  128 178,50 zł.
−	  otrzymane z budżetu miasta: 1 111 929,66 zł. 
Wydatki ogółem: 1 343 244,16 zł.

Główne zadania inwestycyjne i remonty
−	 wykonanie remontu mającego na celu usunięcie usterek i realizację zaleceń   zawartych w protokole 

z kontroli przewodów kominowych  - 11 285,00 zł.
−	 drobne naprawy, przeglądy – 2 212,40 zł. 

Inne ważne informacje
Od listopada 2020 nasze przedszkole przystąpiło do przedsięwzięcia edukacyjnego Master Eco. Jest to 

promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad  zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: 
przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie 
wiedzy i umiejętności nauczycieli w  projektowaniu działań edukacyjno-wychowawczych w tym zakresie 
oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego 
rozwoju. Końcowym etapem będzie zdobycie certyfikatu jakości Master Eco dla przedszkola.

Nagrody i wyróżnienia dla przedszkola
−	   dyplom za wkład w ogólnopolską akcję Góra Grosza 
−	   dyplom MEN za udział w akcjach ,,Szkoła pamięta” oraz ,, Szkoła do hymnu”
−	    certyfikat  ,, Bezpieczna Placówka Oświatowa”   
Wiele zaplanowanych działań i przedsięwzięć nie doszło do skutku z powodu pandemii.
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b) Przedszkole nr 2

Przedszkole nr 2 w Płońsku przy ulicy Zacisze 6 funkcjonuje od 1969r. 

Charakterystyka  obiektu:
Kubatura obiektu – 3332 m3
Ilość pracowników – 24 osoby
Dzieci - 105
Każda sala w przedszkolu. wyposażona jest w kąciki tematyczne: czytelniczy, artystyczny, konstruk-
cyjny, przyrodniczy.

Wykonanie budżetu
−	 Subwencja -  145 805,68
−	 Środki Miasta - 1 048 622,20
−	 Dotacje celowe w tym:  112 593,69
• Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  - 112 593,69

Wydatki ogółem: 1 307 021,57

Główne zadania inwestycyjne i remonty
Wykonano: 
−	 roboty remontowe: roboty budowlano – instalacyjne, częściowa naprawa dachu za kwotę 7500,00zł 
−	 usunięcie awarii rury wodociągowej wraz z czyszczeniem przykanalika kanalizacji sanitarnej za 

kwotę - 1291,50zł
Łączny koszt wykonanych robót 8791,50zł
W roku  2020 do przedszkola zostało zakupione za 23782,70 zł: zabawki, tablice interaktywne, książeczki 

interaktywne – edukacyjne, tablety edukacyjne
Koszt przygotowania placówki do pracy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej w trybie stacjonar-

nym po terminie zdalnego nauczania to: 17180,54zł (ozonowanie, lampy UVC, termometry bezdotykowe, 
dozowniki bezdotykowe, przyłbice, maseczki, rękawiczki).
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Nagrody i wyróżnienia dla przedszkola
• Placówka uczestniczyła w licznych konkursach ogólnopolskich jak również lokalnych:
• Wyróżnienie dla Izabeli B. za udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym ,, Mój wymarzony zawód”
• Dyplom dla przedszkola nr2  im. ,, Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Płońsku za udział w akcji ,,Góra 

Grosza”
• Dyplom dla Ewy P. za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie ,, Mój wymarzony zawód” 
•  Wyróżnienie dla Izabeli B. za udział w ogólnopolskim konkursie ,, Mój wymarzony zawód”
• Podziękowanie za wspólne odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego” w ramach akcji ,,Szkoła do hym-

nu”
• Dyplom dla Przedszkola nr 2 im. ,, Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Płońsku za udział w akcji ,,Szko-

ła pamięta”
• Podziękowania dla Przedszkola nr 2  im. ,, Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Płońsku za udział  

w akcji ,, Opatrunek na Ratunek”
• Udział dzieci 5-letnich z grupy „Puchatki” w konkursie plastycznym „Chroń naturę – nic wielkiego, 

zrób dla Ziemi coś dobrego” organizowanym przez Urząd Miasta Płońsk;
• Dyplom dla Przedszkola nr 2  im. ,, Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Płońsku za współpracę w reali-

zacji projektu ,, KONCERTY DLA NAJMŁODSZYCH MELOMANÓW”.

c) Przedszkole nr 3

Charakterystyka obiektu
Przedszkole Nr 3 w Płońsku jest publiczną placówką prowadzoną przez Gminę Miasto Płońsk. Przed-

szkole Nr 3 w Płońsku mieści się przy ul. Wolności 18. Funkcjonuje od 1960 roku. Budynek przedszkola 
to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Wymiary budynku 28x12 m (po-
wierzchnia zabudowy), wysokość budynku 9,10 m, kubatura obiektu 3059,20 m³, pokrycie dachu – bla-
chodachówka. Obiekt posiada: instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, instalację gazową, centralne-
go ogrzewania z węzłem cieplnym (czynnik grzewczy z PEC-u Płońsk) oraz wentylację grawitacyjną.

W przedszkolu zatrudniona jest odpowiednia do potrzeb ilość pracowników pedagogicznych (9 nauczycieli 
1 dyrektor i 4 specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, 1 tyflopedagog), nauczyciel religii, nauczyciel 
języka angielskiego oraz 10 osób niepedagogicznych (3 pracowników bloku żywieniowego, 5 woźnych, 1 
pomoc nauczyciela i 1 intendent). Z usług placówki korzysta 133 dzieci. 
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Wykonanie budżetu
Ogółem kwota na utrzymanie placówki – 1 485 702,02 zł

−	 otrzymane środki z budżetu miasta – 1 146 818,85 zł
−	 otrzymana subwencja – 208 336,17zł
−	 dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 130 547,00 zł  
−	 dochody własne – 43 680,00 zł

Główne zadania inwestycyjne/ remontowe 
W roku 2020 wykonano roboty malarskie pomieszczeń w budynku przedszkola za 16 993,46 zł.

d) Przedszkole nr 4

Charakterystyka obiektu
Przedszkole Nr 4 „Pod zielonym listkiem”  w Płońsku  jest publiczną placówką prowadzoną przez Gminę 

Miasto Płońsk. Jest zlokalizowane przy ul. Padlewskiego 3, z dala od miejskiego hałasu. Mieści się w parte-
rowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym  budynku wybudowanym w 1976 roku. Konstrukcja budynku 
wykonana jest z materiałów drewnopodobnych. Powierzchnia zabudowy to 887,70 m kw., powierzchnia 
użytkowa: 841m kw., a kubatura wynosi 3085 metrów sześciennych.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania 
przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie: od 8.00 do 13.00, pozostały czas przebywania dzieci w 
placówce jest odpłatny , a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy. Do przedszkola uczęszczało 104 
wychowanków.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel admini-
stracyjno-obsługowy. 
W roku 2020 zatrudnionych było na pełen etat:

−	 7 nauczycieli dyplomowanych ( z dyrektorem włącznie), z wykształceniem wyższym magisterskim, 
−	 1 stażysta z  wykształceniem wyższym zawodowym – (od 01.09.2020r.- kontraktowy z wykształce-

niem wyższym mgr); 
Jedna z nauczycielek przeszła z dniem 29.07.2020 roku na emeryturę, wcześniej przebywała na urlopie 

dla poratowania zdrowia.
Na część etatu zatrudnionych było 5 nauczycieli:
−	 nauczyciel  języka angielskiego (magister, kontraktowy na 4/18),
−	 nauczyciel religii (magister, dyplomowany na 1/18),
−	 logopeda (magister, stażysta/kontraktowy na 5/22),
−	 psycholog (magister, kontraktowy na 4/22),
−	 pedagog (magister, dyplomowany na 4/22, od września 2020r na 6/22 etatu).
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W placówce zatrudnionych jest 9 osób personelu technicznego: intendentka, 1 pomoc nauczyciela w 
grupie najmłodszej, 4 woźne oddziałowe ,1 kucharka i  2 pomoce kucharki. 

Wykonanie budżetu
Ogółem kwota na utrzymanie placówki w roku 2020 – 1.320.060,53 zł
−	 otrzymane środki z budżetu miasta – 1.092.582,85 zł
−	 otrzymana subwencja – 115.577,68 zł
−	 dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – 111.900,00 zł

Główne zadania inwestycyjne/remontowe 
W roku 2020 na remonty przeznaczono: 8.692,00 zł.: były to wszelkiego rodzaju przeglądy i drobne naprawy.

e) Przedszkole nr 5

Charakterystyka obiektu
Przedszkole funkcjonuje od 1989 roku. 
Powierzchnia zabudowy – 452 m²,powierzchnia użytkowa – 769 m², kubatura – 2678 m³. 
Liczba pracowników  - 32, ilość grup 7 – 182 dzieci. 

Wykonanie budżetu
−	 Środki miasta – 1.422.270,19 zł
−	 Subwencja – 228.488,18 zł
−	 Dotacja wychowanie przedszkolne – 205.880,00 zł
Wydatki ogółem 1856638,37 zł

Główne zadania inwestycyjne/ remontowe 
W 2020  roku w przedszkolu wykonano remont:
−	 naprawa osłon grzejnikowych  - 20 000,00, 
−	 zakupiono dla placówki dywany interaktywne, monitor interaktywny, tablety,  pomoce do zajęć dla 

dzieci z orzeczeniami.

Łącznie środki Miasta przekazane przedszkolom zamknęły się kwotą 5 822 223,75 zł.
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f) Szkoła Podstawowa nr 1

Charakterystyka obiektu:
Budynek szkoły – jednopiętrowy usytuowany w Płońsku na działkach o numerach 751, 752 ewidencji 

gruntów, o kubaturze całkowitej 16 115,66 m3 (budynek szkoły - 8713,2 m3 + sala gimnastyczna - 7402,46 m3 ) 
Szkoła zatrudnia 11 pracowników administracji i obsługi oraz 39 nauczycieli. Liczba uczniów – 380. 

Wykonanie budżetu
W roku 2020 szkoła wykonała budżet w wysokości – 4 151 802,60 złotych, w tym:                                      
−	 subwencja oświatowa - 2 410 232,14 zł,
−	 dotacja celowa: 82 550,13 zł, w tym:
• Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 10 059,00 zł
• Stypendia i zasiłki szkolne - 21 129,60 zł
• Dotacja na podręczniki i mat. ćwiczeniowe - 39 361,53 zł
• Narodowy Program Czytelnictwa - 12 000,00 zł
• Wydatki ogółem łącznie ze stypendiami - 4 089 394,46
• środki Gminy Miasto Płońsk w wysokości - 1 596 612,19

Główne zadania inwestycyjne/ remontowe 
Szkoła w 2020 roku przeprowadziła remonty pomieszczeń szkolnych oraz bieżące przeglądy techniczne 

finansowane z budżetu szkoły na łączną kwotę 17 500 zł. Wykonano remont sali lekcyjnej, pokrycie części 
dachu nad kotłownią. Wyposażono salę lekcyjną dla dzieci młodszych w odpowiednie meble, pomoce dy-
daktyczne. Na pomoce dydaktyczne, w tym pomoce do pracy zdalnej, przeznaczono ok. 6 tyś. 

W 2020 r. szkoła nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych.
W ramach realizacji innych zadań w zakresie pracy szkoły:
• kontynuacja realizacji programu „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy 

pewności”, w ramach którego odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki, 
chemii, fizyki, przyrody; wyrównujące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w zakre-
sie chemii i matematyki; wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zajęcia 
rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne;

• udział w programie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” – wyposażenie szkoły w dodatkowy sprzęt komputerowy przeznaczony do 
kształcenia na odległość (8 laptopów)

• realizacja projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do na-
uczania zdalnego” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w 2020 r.
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Szkoła wzbogaciła się o sprzęt komputerowy tj.: 
−	 8 komputerów stacjonarnych
−	 13 laptopów
−	 12 tabletów
−	 13 drukarek laserowych
−	 1 urządzenie wielofunkcyjne
Ponadto 4 nauczycieli i 10 uczniów uczestniczy w szkoleniach    przygotowujących do prowadzenia /

pobierania nauki w formie zdalnej.  
Projekt jest kontynuowany w bieżącym roku. 

g) Szkoła Podstawowa nr 2

Charakterystyka obiektu
Obiekt szkolny składa się z budynku głównego (całkowicie podpiw-

niczony, 3 kondygnacyjny) połączonego łącznikiem z salą gimnastyczną 
oraz budynku B, w którym pomieszczenia na parterze zajmuje szkoła, a 
na piętrze mieszkają lokatorzy (emerytowani nauczyciele).  

Kubatura obiektu - 22650m3

Szkoła zatrudniała 20  pracowników obsługi i 85 nauczycieli  
Ilość uczniów – 870 

Ilość osób korzystających z usług obiektu – oprócz uczniów, pracowników i rodziców ok. 400 (są to 
bezpłatne użyczenia sal lekcyjnych i gimnastycznych min. grupa taneczno-marszowa „ Mażoretki” , Stowa-
rzyszenie Football Scholl,  słuchacze Niepublicznego  Liceum  dla Dorosłych, zajęcia karate, zajęcia zumby,  
zajęcia dla członków Miejskiego Klubu Sportowego Pantera oraz Płońskiego Stowarzyszenia Siatkówki )

Wykonanie budżetu
−	 Ogółem kwota przyznana  na funkcjonowanie szkoły – 8 352 105,96 zł wtym:
−	 subwencja oświatowa – 6 846 668,45 zł
−	 środki miasta – 1 401 444,97 zł
−	  dotacje celowe – 103 992,54 zł
−	 w tym: stypendia i zasiłki szkolne – 18.094,08 zł
−	 dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 85.898,46 zł
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Główne zadania inwestycyjne/remontowe 
Szkoła w 2020r przeprowadziła drobne remonty  polegające na usuwaniu awarii oraz przeglądy i kon-

serwację urządzeń na ogólną kwotę 22 235,87 zł. 
Wykonano ponadto  nagłośnienie dużej sali gimnastycznej (zakup i instalacja 8 głośników, wzmacniacza, 

miksera i mikrofonów wraz z okablowaniem) – 17.500,00 zł  (z tego 13.500,00 zł płatne z Rady Rodziców, 
4000,00 zł z dochodów własnych)

Dokonano  zakupów sprzętu gastronomicznego do kuchni – 5600,00 zł i szafki  dla dzieci do klasy – 
3200,00 zł (z dochodów własnych)

Szkoła realizuje również wspólnie z Urzędem Miasta projekt współfinansowany   ze środków unijnych.  
Jest to Projekt „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”

W 2020r szkoła  otrzymała w ramach projektu „ Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji 
w systemie kształcenia zdalnego”   8 laptopów z oprogramowaniem (w kpl. słuchawki, mysz bezprzewodowa, 
podkładka pod mysz, torba na laptopa)  oraz w ramach projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej”  6 laptopów z oprogramowaniem i torbą. 

h) Szkoła Podstawowa nr 3

Charakterystyka obiektu
W skład szkoły wchodzą dwa obiekty: budynek szkoły i sala sportowa. 

Budynek szkoły:
Powierzchnia użytkowa – 2724,00m²
Kubatura – 8743,00m³
Obiekt szkoły składa się z 4 kondygnacji. Całkowicie podpiwniczony. 
W skład kompleksu wchodzą: budynek główny, sala gimnastyczna oraz łącznik. 

Budynek sali sportowej jest budynkiem wolnostojącym połączonym z budynkiem istniejącej szkoły za 
pomocą łącznika:
Powierzchnia użytkowa -1247,15m²
Kubatura – 9738,93m³
Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
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Szkolny Plac Zabaw  - pow. 512,38m², nawierzchnia sportowa kolorowa. Plac wyposażony w różne zesta-
wy zabawkowe (huśtawki, pomosty, itp.), ogrodzony ogrodzeniem panelowym.
Liczba pracowników szkoły – 76, w tym:

−	 pracowników pedagogicznych – 62
−	 pracowników obsługi – 14
• Liczba uczniów – 502
• Liczba uczniów korzystających ze stołówki szkolnej – 270

Wykonanie budżetu – 6 003489,58 zł,  
w tym: 

• dotacje           –       62822,97 zł 
• subwencje      –  3 941680,91 zł 
• środki miasta –  1 998985,70 zł 

Wykorzystanie dotacji celowej
Lp. Cel dotacji/Nazwa Programu Kwota brutto w zł

1 Podręczniki    51038,01

2 Stypendia i zasiłki szkolne    11784,96

Razem    62822,97

Główne zadania inwestycyjne/remontowe
drobne naprawy, przeglądy i konserwacje - 4 899,39 zł

Gmina Miasto Płońsk przekazała szkole 15 szt. laptopów o łącznej wartości 42.551,85 zł zakupionych 
w ramach projektów  „ Zdalna szkoła” i „ Zdalna Szkoła +”  Ogólnopolskiej Sieci Komputerowej finanso-
wanych  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu ,,Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” w ramach EFS. 
 
Działania szkoły związane z Jubileuszem 75-lecia obchodzonym w roku 2020:

−	 opracowanie okolicznościowej publikacji „Historia łączy pokolenia”,
−	 wykonanie i wyeksponowanie w szkole wystawy fotografii z historii szkoły,
−	 Międzyszkolny Plener Malarski „Impresje malarskie Stanisława Wyspiańskiego” w 150. Rocznicę 

urodzin Patrona Szkoły,
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−	 udział w uroczystej Mszy św. w Kościele pod wezwaniem Św. Ojca Pio, podczas której został po-
święcony nowy sztandar szkoły oraz Tablica ufundowana przez nauczycieli i pracowników szkoły, 
upamiętniająca Jubileusz 75 – lecia placówki,  

−	 uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w Roku Jubileuszu 75 – lecia szkoły oraz przeka-
zanie nowego sztandaru Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku, 

−	 odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez nauczycieli i pracowników szkoły,  

i) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

Charakterystyka obiektu: 
−	 kubatura (budynek przy ulicy Ks. R. Jaworskiego 25 – 13 748 m³, budynek przy ulicy Grunwaldzkiej 

67 B – 4 406m³ ), 
−	 liczba  pracowników szkoły – 75, w tym pracowników pedagogicznych – 62, pracowników admini-

stracji i obsługi – 13, 
−	  liczba  uczniów – 581,
−	 Liczba osób korzystających z usług obiektu – 581, 

Wykonanie budżetu
Ogółem: 5 669 786,90 zł. 

−	 Subwencja – 4 002 400 zł,
−	 Środki Miasta – 1 571 149,85 zł,
−	 Dotacje celowe: 966 236,95 zł w tym:

• stypendia i zasiłki szkolne – 24 958, 72 zł,
• dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 59 278,23 zł,
• „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł.

Główne zadania inwestycyjne/remontowe
−	 Zakup materiałów papierniczych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, zakup pre-

numerat, wyposażenia do kuchni, laptopów i tabletów do sal lekcyjnych, wyposażenia dla oddziału 
przedszkolnego. Zakup wyposażenia: lampa przepływowa-antybakteryjna, osłony antywirusowe, 
środki ochrony – rękawice, środki czystości/realizacja wytycznych bezpieczeństwa związanych z 
pandemią/ - 51 000,00 zł,

−	 Zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych i oddziału przedszkolnego oraz książek - 28 237,00 zł, 
−	  Remonty, naprawy, przeglądy techniczne budynków szkoły (wymiana drzwi do WC, wymiana de-

sek sedesowych, naprawa piecyka gazowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądy ogól-
nobudowlane, gazowe, przeciwpożarowe) – 22 649,20 zł,

−	 Usługi dotyczące dozoru obiektu, deratyzacji i dezynsekcji, konserwacja windy dla niepełnospraw-
nych, zakup oprogramowania, przeglądy kominiarskie, usługi pocztowe - 30.472,92 zł

Razem: 132 359.12 zł.

W 2020 realizowano  projekt: „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności”. 
Był to projekt dofi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, Osi priorytetowej X „Eduka-
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cja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 
„Edukacja ogólna”.

W ramach zajęć uczniowie szkoły uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,  zajęciach 
rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz  rozwijali kompetencje kluczowe:

−	 umiejętność posługiwania się językami obcymi.
−	 umiejętności matematyczno- przyrodnicze.
−	 umiejętności informacyjno- komunikacyjne ICT.
Ogółem w przygotowanie i realizację powyższych zajęć było zaangażowanych 23 nauczycieli. Z zajęć 

skorzystało 258 uczniów w 24 grupach.
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła pozyskała nową pracownię językową oraz wyposażenie pracowni 

mechatroniki. Ponadto otrzymaliśmy: tablice interaktywne, projektory cyfrowe, laptopy, tablety, urządzenia 
wielofunkcyjne, tablicę mobilną, drukarkę 3-D, dysk zewnętrzny, serwer, stojaki do projektorów, mikrofony 
nagłowne, kartę pamięci, obiektywy do aparatu fotografi cznego, stację pogody, modele biologiczne, sprzęt 
laboratoryjny do pracowni chemicznej, odczynniki, mikroskopy, gry edukacyjne, fi lmy, kamerę, aparat 
fotografi czny, materiały plastyczne, elementy dekoracji i kostiumów teatralnych, książki i wiele innych 
pomocy dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa nr 4 realizowała w 2020 r. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 
3 - wsparcie fi nansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej.

„ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wie-
loletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedagogic znych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum 
dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany był przez fi nansowe wsparcie modernizacji, budowy lub 
przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów 
bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:

W ramach projektu zakupiono 875 woluminów.
Przyznana kwota dotacji: 12 000 zł. Wkład własny organu prowadzącego: 3 000 zł. Całkowity koszt 

realizacji zadania: 15 000 zł

Łącznie środki miasta przekazane szkołom podstawowym wyniosły 6.568.192,71 zł
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j) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (ZOPO)

−	 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku mieści się w budynku administrowanym przez 
ZGM w Płońsku. Jednostka wynajmuje pomieszczenia na prowadzenie działalności polegającej na 
wykonywaniu zadań obejmujących obsługę szkół, przedszkoli. Jednostka obecnie zatrudnia 8 pra-
cowników, którzy prowadzą rachunkowość jednostek obsługiwanych, prowadzą obsługę płacową 
ZOPO i placówek oświatowych w których zatrudnionych jest 111,25 etatów  obsługi ( średniorocz-
na)  oraz  287,47 etatów nauczycieli ( średnioroczna).

−	 Wykonanie budżetu ZOPO za rok 2020  wyniosło 743 849,85 zł.
−	 Do głównych zadań Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zalicza się przede wszystkim: pro-

wadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 
prowadzenie obsługi płacowej jednostek obsługiwanych; ewidencjonowanie danych o wynagrodze-
niach. Naliczamy wynagrodzenia dla 111,25 etatów obsługi, 287,47 etatów  nauczycieli oraz dla 8 
osób zatrudnionych w ZOPO.

−	 W  2020 r. na usługi remontowe ZOPO  przeznaczyło kwotę  5 940,90 w tym; konserwacja systemów 
teleinformatycznych, konserwacje i naprawy, przegląd gaśnic.

−	 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych realizuje również dodatkowe zadania takie jak:
         

•  projekty unijne:
 „Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, 
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1„Edukacja ogólna (w tym 
w szkołach zawodowych)”-  w 2020 r. wydatkowano kwotę – 632 664,65 zł. 

 „Nowe Miejsca dla maluchów w Przedszkolu Nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku”  współfinansowane-
go ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, 
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4„Edukacja przedszkolna” 
wydatkowano kwotę  - 227 416,98 zł. 

– dowożenie uczniów – 1 740,36 zł;
–  wypłatę świadczeń dla uczniów w tym: stypendia szkolne, zasiłki szkolne, obsługę programu 
,„Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych”.: 

• stypendia dla uczniów – 128 761,60  zł.
      Na tę formę pomocy składają się stypendia socjalne dla   uczniów:

−	 w Szkole Podstawowej Nr 1 – stypendia 52  dzieci na kwotę 25 792,00 zł,
−	 w Szkole Podstawowej Nr 2 – stypendia 45 dzieci na kwotę 22 617,60 zł,
−	 w Szkole Podstawowej Nr 3 – stypendia 27 dzieci na kwotę 13 491,20 zł, 
−	 w Szkole Podstawowej Nr 4 – stypendia 58   dzieci na kwotę 29 958,40 zł.
Pomoc materialna obejmuje również uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół, ale mieszkają na 

terenie Miasta. Tym uczniom w liczbie 77  osób wypłacono kwotę 36 902,40 zł.
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• Inne formy pomocy dla uczniów –31 620,69 zł. Na te formę pomocy składają się: 
Zasiłki szkolne dla 5   uczniów na kwotę -  3 100,00  zł, w tym:

−	 w Szkole Podstawowej Nr 1 – zasiłki szkolne 1 dziecko  na kwotę  620,00  zł,
−	 w Szkole Podstawowej Nr 3 – zasiłki szkolne 2  dzieci na kwotę  1 240,00  zł,
−	 w Szkole Podstawowej Nr 4- zasiłki szkolne 2 dzieci  na kwotę – 1 240,00
Pomoc materialna obejmuje również uczniów, którzy uczęszczają do innych szkół ponadgimnazjal-
nych, mieszkających na terenie miasta. Tym uczniom (2 osoby) wypłacono zasiłki na kwotę  
– 1 240,00 zł.

W ramach pomocy materialnej realizowany był również Rządowy program pomocy uczniom „Rządowy 
program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materia-
łów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych”. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla młodzieży 
ze  szkół ponadgimnazjalnych w 2020  roku wydatkowano kwotę 27 280,69 zł dla 99  uczniów.

W roku 2020 r. zostały wypłacone   stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) 
dla uczniów. Na ten cel Rada  Miejska przeznaczyła kwotę 38 900,00 zł, w tym:

−	 Szkoła Podstawowa Nr 1 –   4 000,00 zł,
−	 Szkoła Podstawowa Nr 2 –   14 700,00 zł,
−	 Szkoła Podstawowa Nr 3 –   11 700,00 zł,
−	 Szkoła Podstawowa Nr 4 –   8 500 ,00 zł.

Ponadto w roku 2020 r. przeznaczone zostały środki na realizację takich zadań jak:
−	 nagrody na konkurs Samorządowy Konkurs Wiedzy o Płońsku - 6 001,00 zł
−	 w ramach realizacji wykorzystania dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 
ogółem kwotę 242 774,92  zł, w tym: 235 576,23 zł. publiczne szkoły podstawowe oraz 7 198,69 zł 
niepubliczna szkoła podstawowa „Żywioły”;

−	 statuetki dla uczniów na nagrody za wyniki w nauce - 1 539,90
−	 w ramach realizacji wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego w roku 2020 wydatkowano ogółem kwotę 1 212 219,69  zł, w tym: 
• placówki publiczne 674 269,69 zł, 
• placówki niepubliczne 537 950,00 zł;

−	 placówka realizuje zadania związane z naliczaniem i rozliczaniem udzielonych dotacji dla niepu-
blicznych jednostek systemu oświaty. W roku 2020 obsługiwanych  było 13 placówek, w tym: 2 
punkty przedszkolne, 10 niepublicznych przedszkoli oraz  niepubliczna szkoła podstawowa:
• Niepubliczne przedszkole „Planeta przedszkolaka” ul. I. Krasickiego 4;
• Prywatne przedszkole „Czas Dziecka” ul. Nadrzeczna 6;
• Niepubliczne przedszkole „Szóstka” ul. Płocka 118;
• Językowo Sportowe Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci” ul. Szkolna 35A;
• Językowo Sportowe Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci” ul. Szkolna 87/1;
• Językowo Sportowe Niepubliczne Przedszkole „Mali Giganci” ul. Wyszogrodzka 24;
• Niepubliczne przedszkole „Kangurek” ul. Kolejowa 20;
• Niepubliczne przedszkole „Bajkolandia” ul. Warszawska 68;
• Przedszkole „Zaczarowana Tęcza” ul. Północna 5;
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• Niepubliczne przedszkole „Radosne Brzdące” ul. Zajazd 3;
• Punkt przedszkolny „Czas dziecka” Centrum Zabawy i Twórczego Rozwoju ul. Nadrzeczna 6;
• Punkt przedszkolny „Trampolina” ul. Płocka 66; 
• Niepubliczna szkoła podstawowa  „Żywioły” ul. Szkolna 7; 

W roku 2020 dotacje dla ww. placówek niepublicznych wyniosły  ogółem -  7 035 080,67  zł.   
 

−	 ZOPO realizuje także zadanie związane z wypłacaniem pracodawcom kosztów przygotowania za-
wodowego młodocianych uczniów, w roku 2020 wypłacone dofinansowanie wyniosło – 62 021,67  
zł (jest to zadanie pozabudżetowe Gminy).

−	 W roku 2020 dodatkowo pozyskane zostały środki z 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej Minister-
stwa Edukacji Narodowej w wysokości 328 269,00  zł, w tym:

• na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście 
liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części 
oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. 

−	 W roku 2020 na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu sprzętu przydatne-
go  w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
lub innego sposobu realizacji tych zajęć – (świadczenie 500 + dla nauczycieli) – kwota 122 500,00 
zł w tym ; 6 376,94 placówki niepubliczne, 116 123,06 placówki publiczne.

Całość spraw z zakresu pomocy społecznej, oświaty i mieszkalnictwa realizował w 2020 r. Wydział 
Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Były to zadania ujęte w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Płońsku. Wykonano zadania związane z oświatą, kulturą, kulturą fizyczną, pożytkiem pu-
blicznym. Wydział Polityki Społecznej koordynuje i nadzoruje działalność statutową miejskich jednostek 
organizacyjnych takich jak: ZOPO, MOPS, MCK, MCSiR, MBP oraz ZGM. Wydział pełnił rolę organi-
zatorską i koordynującą wszelkie zadania z zakresu pomocy społecznej i oświaty, kultury oraz sportu i 
rekreacji, a także wsparcia realizacji zadań publicznych oraz pożytku publicznego. Poniżej przedstawiono 
zestawienia dot. ww. zadań.

SYSTEM OŚWIATY W GMINIE MIASTO PŁOŃSK

System oświaty w Gminie Miasto Płońsk w 2020 r.  tworzyło 5 szkół podstawowych, w tym 4 publicz-
ne oraz niepubliczna szkoła podstawowa, 15 przedszkoli (w tym 10 niepublicznych) oraz 2 niepubliczne 
punkty przedszkole. 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Miasto Płońsk jest organem prowadzącym dla 4 szkół podstawo-
wych oraz 5 publicznych przedszkoli, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i 
opieki, w tym także umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mło-
dzieży objętych kształceniem specjalnym. 



Raport o stanie Gminy Miasta Płońsk 2020 129

Tabela nr 1. Wykaz przeszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
Nazwa przedszkola/szkoły podstawowej Adres placówki

Przedszkole nr 1 w Płońsku
ul. Kolejowa 5

09-100 Płońsk 

Przedszkole nr 2 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Płońsku
ul. Zacisze 6

09-100 Płońsk

Przedszkole nr 3 w Płońsku
ul. Wolności 18

09-100 Płońsk

Przedszkole nr 4 „Pod Zielonym Listkiem” w Płońsku
ul. Padlewskiego 3

09-100 Płońsk

Przedszkole nr 5 w Płońsku im. Jasia i Małgosi w Płońsku
ul. Szkolna 36a

09-100 Płońsk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku
ul. Wolności 4

09-100 Płońsk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku
ul. Szkolna 30

09-100 Płońsk

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku
ul. Stanisława Wyspiańskiego 4

09-100 Płońsk

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 25 

09-100 Płońsk

Źródło: opracowanie własne Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami Urzędu Miejskiego w Płońsku 

Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych w 2020r. 

Przedszkola publiczne

Rok szkolny 2019/2020
(wg stanu na 26.06.2020r.)

Rok szkolny 2020/2021
(wg stanu na 30.09.2020r.)

Liczba oddziałów Liczba dzieci Liczba oddziałów Liczba dzieci

Przedszkole nr 1 w Płońsku 4 99 4 104

Przedszkole nr 2
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka  
w Płońsku

4 108 4 105

Przedszkole nr 3 w Płońsku 5 132 5 132

Przedszkole nr 4
„Pod Zielonym Listkiem” w Płońsku 4 104 4 100

Przedszkole nr 5
 im. Jasia i Małgosi w Płońsku 7 186 7 181

Razem 24 629 24 622

Źródło: opracowanie własne Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami Urzędu Miejskiego w Płońsku 
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Tabela nr 3. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 (wg stanu na 26.06.2020r.) 

Wyszczególnienie

Liczba 
oddzia-

łów

(oddział 
rocznego 
przygo-
towania 

przedszkol-
nego, 

klasy I – VIII)

Liczba 
uczniów

(oddział 
rocznego 

przygotowania 
przedszkol-

nego, 
klasy I – VIII) 

w tym: (liczba uczniów w klasach)

Oddział
rocznego 
przygo-
towania 
przed-

szkolne-
go

I II III IV V VI VII VIII

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Bolesława Chrobrego w Płońsku 16 338  21 67 42 22 16 64 38 46 22

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Walerego Jędrzejewicza  
w Płońsku

34 871 18 85 101 103 76 128 144 111 105

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Stanisława Wyspiańskiego  
w Płońsku

21 495 24 52 56 60 49 68 76 55 55

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 25 581 25 69 68 67 27 109 71 77 68

Razem 96 2285 88 273 267 252 168 369 329 289 250

Źródło: opracowanie własne Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami Urzędu Miejskiego w Płońsku

Tabela nr 4. Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 (wg stanu na 30.09.2020r.) 

Wyszczególnienie

Liczba 
oddziałów

(oddział 
rocznego 

przygotowania 
przedszkolnego, 

klasy I – VIII) 

Liczba 
uczniów

(oddział 
rocznego 

przygotowa-
nia przed-
szkolnego, 

klasy I – VIII) 

w tym: (liczba uczniów w klasach)

Oddział
rocznego 
przygo-
towania 
przed-

szkolnego

I II III IV V VI VII VIII

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Bolesława Chrobrego w Płońsku 18 377 20 56 65 42 24 17 67 39 47

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku 34 862 25 82 88 104 101 78 132 141 111

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku 22 501 17 64 51 57 61 50 68 78 55

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 25 578 24 67 66 67 69 26 110 72 77

Razem 99 2318 86 269 270 270 255 171 377 330 290

Źródło: opracowanie własne Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami Urzędu Miejskiego w Płońsku

Sieć placówek publicznych (prowadzonych przez Gminę) uzupełniały niepubliczne podmioty prowa-
dzące działalność edukacyjną na terenie Płońska, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonych w Gminie Miasto Płońsk – wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp. Nazwa oraz odpowiednio typ lub rodzaj 
szkoły lub placówki.

Adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Niepubliczne punkty przedszkolne

1
Punkt Przedszkolny „Czas Dziecka”
Centrum zabawy i twórczego rozwoju 
Podlaska Ewa

Adres placówki:  
ul. Nadrzeczna 6; 09-100 Płońsk

2 Punkt Przedszkolny 
„Trampolina”

Adres placówki:  
ul. Płocka 66; 09-100 Płońsk
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Niepubliczne przedszkola 

1 Przedszkole 
„Zaczarowana Tęcza” 

Adres placówki:  
ul. Północna 5; 09-100 Płońsk
inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych: ul. Wiejska 9; 09-100 Płońsk

2 Językowo – Sportowe Niepubliczne Przed-
szkole „Mali Giganci”

Adres placówki:  
ul. Szkolna 87/1; 09-100 Płońsk

3 Niepubliczne Przedszkole „Szóstka” Adres placówki:  
ul. Płocka 118; 09-100 Płońsk

4 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PLANETA 
PRZEDSZKOLAKA”

Adres placówki:  
ul. Ignacego Krasickiego 4; 09-100 Płońsk

5 PRYWATNE PRZEDSZKOLE „CZAS DZIECKA” Adres placówki:  
ul. Nadrzeczna 6; 09-100 Płońsk

6 Niepubliczne Przedszkole „Kangurek”

Adres placówki:  
ul. Kolejowa 20; 09-100 Płońsk
inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych: ul. Szkolna 55; 09-100 Płońsk

7 Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia” Adres placówki: 
ul. Warszawska 68; 09-100 Płońsk

8 Niepubliczne Przedszkole „Radosne Brzdące”

Adres placówki: 
ul. Zajazd 3; 09-100 Płońsk
inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych,  
wychowawczych i opiekuńczych: ul. Młodzieżowa 23;  
09-100 Płońsk

9 Językowo-Sportowe Niepubliczne Przedszkole 
„Mali Giganci”

Adres placówki: 
ul. Szkolna 35 A;  09-100 Płońsk

10 Językowo – Sportowe Niepubliczne Przed-
szkole „Mali Giganci”

Adres placówki: 
ul. Wyszogrodzka 24; 09-100 Płońsk

Niepubliczna Szkoła Podstawowa

1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ŻYWIOŁY”
Adres placówki: 
ul. Szkolna 7; lokal II piętro,
09-100 Płońsk

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Po raz drugi w VI 2020r. odbył się egzamin ósmoklasisty. Przystąpiło do niego 250 uczniów klas VIII 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk. Uczniowie przystąpili do egzaminu z 
trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przy-
stąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego 
egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu ósmoklasisty w porównaniu do średnich wyników osią-
ganych przez uczniów w powiecie, województwie oraz kraju.
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Tabela nr 4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
  

Wyszczególnienie
Średni wynik procentowy

Język polski Matematyka Język
angielski

Język  
rosyjski 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Bolesława Chrobrego w Płońsku 44,10% 31,19% 32,90% 18,00%

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku 61,31% 44,62% 51,45% —

Szkoła Podstawowa nr 3  
im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku 60,00% 45,20% 55,19% 12,00%

Szkoła Podstawowa nr 4  
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 56,00% 33,00% 42,00% —

Powiat płoński 55,86% 39,15% 45,30% 28,78%

Województwo mazowieckie 62,10% 50,60% 59,32% 46,63%

Kraj 59,00% 46,00% 54,00% 48,00%

 Źródło: opracowanie własne Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami Urzędu Miejskiego w Płońsku

 na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół podstawowych 

Uczniom, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uzyskali szczególne osiągniecia edukacyjne, sportowe, a 
także godnie reprezentowali szkołę podczas miejskich uroczystości patriotycznych, angażowali się w dzia-
łalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska oraz brali czynny udział w wolontariacie, organ prowadzący 
przyznał stypendia motywacyjne o łącznej wartości 38 900,00 zł. W zależności od uzyskanych w ubiegłym 
roku szkolnym osiągnięć, wysokość przyznanego stypendium kształtowała się od 700 zł do 1 600 zł.  

Awans zawodowy w roku szkolnym 2019/2020 

W roku szkolnym 2019/2020 siedmioro nauczycieli z przedszkoli/ szkół podstawowych, prowadzonych 
przez Gminę Miasto Płońsk podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, uzyskując awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego. 

Projekty zewnętrzne realizowane na rzecz szkół:

−	 Projekt pn. Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego, sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Osi Priorytetowej nr I „Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
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W ramach projektu zakupiono 25 przenośnych komputerów (laptopów z systemem operacyjnym, 
oprogramowaniem biurowym i antywirusowym) do nauki zdalnej dla szkół podstawowych, prowa-
dzonych przez Gminę Miasto Płońsk. Przenośny sprzęt komputerowy przyczynia się do usprawnie-
nia realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu kształcenia. 

Wysokość przyznanego grantu: 80 000,00 zł.
Wysokość wydatkowanych środków w ramach grantu: 79 796,25 zł

−	 Projekt pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, finansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Inter-
netu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  do szerokopa-
smowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Miasto Płońsk zakupiła 39 przenośnych komputerów (laptopów) z systemem operacyj-
nym i oprogramowaniem biurowym za łączną kwotę 105 035,85 zł, w tym 104 999,76 zł stanowią 
środki finansowe z pozyskanego grantu. 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu do 4 szkół podstawowych, prowadzonych przez   Gminę 
Miasto Płońsk przekazano przenośny sprzęt komputerowy, w celu umożliwienia realizacji nauki 
zdalnej. Zgodnie z założeniami projektu zakupione przez Gminę laptopy są bezpłatnie użyczane 
uczniom z rodzin wielodzietnych (3+)  na czas zdalnego kształcenia.

−	 Gmina Miasto Płońsk w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt 
pn. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego  
w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój 
dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości 
nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu  
i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycie-
li i uczniów do nauki zdalnej. 

W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 okres realizacji projektu został 
wydłużony do dnia 30 czerwca 2021r. 

Całość wydatków w ramach projektu ponosi Partner Wiodący – Województwo Mazowieckie. 
Wartość projektu ogółem wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł. 

W ramach projektu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Płońsku otrzymała w IV 
kwartale 2020r.: 

• zestaw komputerowy (komputer stacjonarny - HP EliteDesk 800 G5 SFF, monitor: HP Elite-
Display E243i)  –  8 szt.;

• laptop DELL Latitude 5510  – 13 szt.; 
• tablet (Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus (2th Gen)  – 12 szt.; 
• drukarkę laserowa OKI B432dn  – 13 szt.;
• urządzenie wielofunkcyjne Lexmark MX431ADN – 1 szt.
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Wartość otrzymanego sprzętu – 101 698,86 zł (brutto). 
Szkoła otrzymała również oprogramowanie edukacyjne wspierające naukę, składające się z mo-

dułów: biologii człowieka, biologii roślin, biologii zwierząt, chemii, fizyki i astronomii, geologii, 
geometrii, paleontologii i kultury. 
Wartość otrzymanego oprogramowania – 14 875,00 zł (brutto). 

Wyróżnienie: 
W X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Wo-

jewództw „Samorządowy Lider Edukacji, Gmina Miasto Płońsk otrzymała – po raz kolejny – certyfikat 
„Samorządowy Lider Edukacji” przyznany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki oświa-
towej i zarządzania szkolnictwem. Certyfikat potwierdza, że uhonorowana nim jednostka samorządu tery-
torialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny 
z potrzebami interesariuszy JST, z uwzględnieniem aktualnych wyzwań demograficznych, kulturowych, 
gospodarczych i społecznych. 

Gmina Miasto Płońsk otrzymała certyfikat Samorządowego Lidera Edukacji przyznawany na podsta-
wie oceny komisji ekspertów reprezentujących środowisko naukowe powołanej przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencji PRC.

OPIEKA NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 – ŻŁOBKI
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta, prowadzonym przez 

Burmistrza Miasta Płońska, na koniec 2020r. zarejestrowane były 3 żłobki niepubliczne, zapewniające 66 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Zgodnie z Uchwałą NR III/36/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 10 grudnia 2018 roku  
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki 
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Płońska, udzielono w 2020r. dotacji celowej w łącznej kwocie 
148 200,00 zł. 

Dotacje celowe, przyznano na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z wyłączeniem wydatków związanych z wyży-
wieniem i wydatków poniesionych na inwestycje.

Tabela nr 5. Żłobki niepubliczne wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta Płońska wraz z liczbą miejsc.

Nazwa żłobka

Liczba miejsc  
w żłobku
– wg stanu na 
31.12.2020r. 

Kwota przekazanej 
dotacji w okresie  
od 01.01.2020r.  
do 31.12.2020r. 

Kwota wydatkowanej dotacji celowej

(dane oprac. na podstawie Rozliczenia 
dotacji celowej otrzymanej na sprawo-
wanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 w żłobku za okres od 01.01.2020r. do 
31.12.2020r.)

Żłobek „Mini Kangurek”
ul. Kolejowa 20
09-100 Płońsk

17 57 600,00 zł 57 600,00 zł
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Językowo-Sportowy
Niepubliczny Żłobek
„Mali Giganci”
ul. Szkolna 89/1
09-100 Płońsk

25 48 000,00 zł 48 000,00 zł

Językowo-Sportowy 
Niepubliczny Żłobek 
„Mali Giganci”
ul. Wyszogrodzka 24
09-100 Płońsk

24 42 600,00 zł 42 600,00 zł

RAZEM 66 148 200,00 148 200,00

Informacja dot. refundacji kosztów udzielonej dotacji przez Gminę Miasto Płońsk w okresie I-XII 
2020 r., za dzieci będące mieszkańcami Płońska, a uczęszczającymi do przedszkoli/oddziału przed-
szkolnego w szkole podstawowej działających na terenie innych gmin.

I. Przedszkole Integracyjne „AKADEMIA ABCD”  w Szerominku gm. Płońsk  
 Plan finansowy – 122 451,20 zł  
 Przekazana kwota refundacji kosztów udzielonej dotacji – 81 232,48 zł  
 Pozostałość planu- 41 218,72 zł

II. Niepubliczne Przedszkole „Kolorowa Ciuchcia” w Arcelinie gm. Płońsk 
 Plan finansowy – 18 000,00 zł  
 Przekazana kwota refundacji kosztów udzielonej dotacji – 3 151,26 zł  
 Pozostałość planu- 14 848,74 zł  

III. Niepubliczne Przedszkole „Mały Miś” gm. Załuski  
 Plan finansowy – 14 400,00 zł  
 Przekazana kwota refundacji kosztów udzielonej dotacji – 13 637,32 zł  
 Pozostałość planu- 762,68 zł 
IV. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Św. Stanisława Kostki w Szczytnie  
 Plan finansowy – 2 000,00 zł  
 Przekazana kwota refundacji kosztów udzielonej dotacji – 853,02 zł  
 Pozostałość planu- 1 146,98 zł 

Program współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez organ 
administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z 
organizacjami pozarządowymi jest (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie) obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1).
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W roku 2020, współpraca Gminy Miasto Płońsk z organizacjami pozarządowymi została określona w 
programie przyjętym Uchwałą nr XXII/159/2019 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 listopada 2019 roku 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Program, w perspektywie rocznej szczegółowo określa cele, zasady, przedmiot, finansowe i pozafinansowe 
formy możliwej współpracy Gminy Miasto Płońsk z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego. Określa też obszary zadań własnych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami 
wskazując te, które mają priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. Współpraca administracji publicznej  
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach: pomocniczości, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji oraz transparentności. 

Współpraca Gminy Miasto Płońsk z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2020r. poprzez dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez 
uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie „małego grantu”.

Poniższa tabela przedstawia rozlicznie z wydatkowania dotacji celowej przekazanej na realizację zadań 
z zakresu pożytku publicznego w 2020 r. 
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I. Wydatkowanie dotacji celowych na zadania publiczne zrealizowane z zakresu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

Lp. Nazwa zadania publicznego
Nazwa podmiotu 

realizującego zadanie

Kwota przekazanej 
dotacji zgodnie z 
zawartą umową

Kwota wykorzystanej dotacji  
(dane oprac. na podstawie 

złożonych przez Zleceniobior-
ców sprawozdań końcowych)

Zwrócona 
kwota 
dotacji 

Kultura fizyczna i sport
Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

1.
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo 
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym w 
lekkiej atletyce.

Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spółdzielczy w Płońsku     
ul. Jędrzejewicza 1/18
09-100 Płońsk

50 000,00 zł 50 000,00 zł —

2.
Rozwijanie umiejętności pływania  
(szkolenia sportowe w pływaniu). 

Uczniowski Klub Sportowy „KORSARZ”
ul. Kopernika 3
09-100 Płońsk

5 000,00 zł 5 000,00 zł —

3.
Prowadzenie zajęć sportowych rozwijających umiejętno-
ści pływania i organizacja zawodów pływackich.

Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk
ul. Płocka 106B
09-100 Płońsk

5 000,00 zł 5 000,00 zł —

4.
Prowadzenie zajęć sportowych  
z piłki siatkowej.

Płońskie Towarzystwo Siatkówki 
Szeromin 2
09-100 Płońsk

10 000,00 zł 10 000,00 zł —

5.
Zagospodarowanie czasu wolnego wśród dorosłych 
mieszkańców miasta poprzez uprawianie sportu. 

Klub Sportowy „OLD-BOY PŁOŃSK” 
ul. Podmiejska 13, Strachówko
09-100 Płońsk

5 000,00 zł 5 000,00 zł —

6.
Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział 
w rozgrywkach ligowych.

Płońska Akademia Futbolu
ul. Płocka 50A
09-100 Płońsk

60 000,00 zł 60 000,00 zł —

Pomoc społeczna
Dział 852 Rozdział 85295 § 2360

7.

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 
możliwości. 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „BĄDŹMY RAZEM”
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3
09-100 Płońsk

8 000,00 zł 8 000,00 zł —
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8.
Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „BĄDŹMY RAZEM”
ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3
09-100 Płońsk

8 000,00 zł 8 000,00 zł —

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 854 Rozdział 85412 § 2360

9.
Organizacja różnych form wypoczynku z elementami 
edukacyjno-wychowawczymi
np.: obozu, kolonii, rajdu. 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”
Federacja Skautingu Europejskiego
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14
02-366 Warszawa

5 000,00 zł 5 000,00 zł —

RAZEM 156 000,00 zł 156 000,00 zł —

II. Wydatkowanie dotacji celowych na zadania publiczne zrealizowane z zakresu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 
roku – etap II konkursu

Lp. Nazwa zadania publicznego
Nazwa podmiotu 

realizującego zadanie

Kwota przekazanej 
dotacji zgodnie z 
zawartą umową

Kwota wykorzystanej dotacji  
(dane oprac. na podstawie zło-
żonych przez Zleceniobiorców 

sprawozdań końcowych)

Zwrócona 
kwota 
dotacji

Kultura fizyczna i sport
Dział 926 Rozdział 92605 § 2360

1.
Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej oraz udział 
w rozgrywkach ligowych

Płońska Akademia Futbolu
ul. Płocka 50A
09-100 Płońsk

60 000,00 zł 60 000,00 zł —

RAZEM 60 000,00 zł 60 000,00 zł —
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III. Wydatkowanie dotacji celowych na zadania publiczne zrealizowane w ramach uproszczonej oferty tzw. „Małe granty”

Lp. Nazwa zadania publicznego
Nazwa podmiotu 

realizującego zadanie
Kwota przyznanej 

dotacji 

Kwota wykorzystanej dotacji  
(dane oprac. na podstawie zło-
żonych przez Zleceniobiorców 

sprawozdań końcowych)

Zwrócona 
kwota 
dotacji

Pomoc społeczna
Dział 852 Rozdział 85295 § 2360

1.
„Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących w okresie 
pandemii”

Banki Żywności w Ciechanowie, Fundacja z siedzibą 
w Ciechanowie
ul. Śmiecińska 9
06 – 400 Ciechanów

2 000,00 zł 2 000,00 zł —

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 854 Rozdział 85412 § 2360

2.

„Pielęgnowanie pamięci  

o bohaterach walk o Wolność  

i Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 1920”

Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk, 
z siedzibą w Płońsku, 
ul. Fiołkowa 14
09-100 Płońsk

10 000,00 zł 10 000,00 zł —

RAZEM 12 000,00 zł 12 000,00 zł —
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IV.  Rozliczenie z wydatkowania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2020

Lp.
Nazwa zadania 

publicznego
Nazwa podmiotu 

realizującego zadanie
Kwota przyznanej 

dotacji 

Kwota wykorzystanej dotacji  
(dane oprac. na podstawie 

złożonych przez Zleceniobior-
ców sprawozdań końcowych)

Zwrócona 
kwota 
dotacji 

Uwagi 

Dział 921  Rozdział 92120  § 2720

1.
„Dofinansowanie prac związanych 
z ochroną i konserwacją zabytków”

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archa-
nioła z siedzibą w Płońsku 
ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk

15 000,00 zł 15 000,00 zł —

Z dotacji sfinansowano 
wykonanie następują-
cych prac przy ołtarzu z 
Kaplicy północnej- zabiegi 
konserwatorskie polega-
jące na usunięciu przema-
lowań  oraz wzmocnieniu 
osłabionego drewna przez 
drewnojady. 

Dział 921  Rozdział 92120  § 2720

2.
„Dofinansowanie prac związanych 
z ochroną i konserwacją zabytków”

Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archa-
nioła z siedzibą w Płońsku 
ul. Płocka 17, 09-100 Płońsk

12 000,00 zł 12 000,00 zł —

Z dotacji sfinansowano 
wykonanie następujących 
prac przy ołtarzu z Kaplicy 
południowej- zabiegi 
konserwatorskie polega-
jące na usunięciu przema-
lowań  oraz wzmocnieniu 
osłabionego drewna przez 
drewnojady.

RAZEM 27 000,00 zł 27 000,00 zł —
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12. Kultura

a) Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku – funkcjonuje od 1947 r. w ogólno-
polskiej sieci bibliotecznej, na podstawie ustaw: O bibliotekach, O organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, O finansach publicznych oraz statutu nadanego przez Organizatora na podstawie Uchwały Nr 
LVII/459/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Jako samorządowa instytucja kultury posiada 
osobowość prawną i jest wpisana do prowadzonego przez Urząd Miejski w Płońsku Rejestru instytucji 
kultury pod numerem 2[3/01/02]. Od 1 maja 2016 r.  MBP realizuje zadania biblioteki powiatowej dla 
bibliotek publicznych powiatu płońskiego, na mocy rocznych porozumień zawieranych pomiędzy Starostą 
Płońskim i Burmistrzem Gminy Miasta Płońsk. W 2020 r. obowiązywało Porozumienie Nr 6/2020 zawarte 
2 stycznia 2020  r.  

Plan finansowy MBP na 2020 rok został wprowadzony na podstawie Uchwały Nr XXIII/168/2019 rady 
Miejskiej w Płońsku z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwały budżetowej Miasta Płońska oraz Uchwały Nr 
XXV/186/2020 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Płońska na 2020 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, infor-
macyjnych i kulturalnych mieszkańców miasta i regionu. Organizuje i zapewnia dostęp bezpłatny do źródeł 
informacji oraz dorobku naukowego i kulturowego dla użytkowników bez względu na wiek, pochodzenie 
i grupy społeczno-zawodowe. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku została laureatem I miejsca w konkursie „Inspirująca Biblio-
teka Roku – edycja 2020” zorganizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Bibliotekę 
Publiczną m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego za realizację imprezy pn: 
„Płońskie Spotkania z Historią”. 

Do podstawowych zadań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej należy m.in.:  gromadze-
nie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, w 
tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz, pełnienie funkcji 
ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecz-
nych, opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym, tworzenie i 
udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych, 
organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnospraw-
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nym; organizowanie form promujących czytelnictwo, kulturę i edukację, współpraca w tym zakresie  z 
instytucjami, organizacjami i twórcami lokalnymi.

 
Struktura organizacyjna: 
MBP zatrudnia 10 osób, w tym: 7 na stanowiskach bibliotekarskich.

−	 MBP –  struktura, lokalizacja:
• MBP siedziba główna przy ul. Północnej 15 B: Dyrekcja, Księgowość, Dział Gromadzenia i Opra-

cowywania Zbiorów, Czytelnia Multimedialna, Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i 
Młodzieży, Dział ds. zadań biblioteki powiatowej.

• Filia Biblioteczna – siedziba przy ul. Płockiej 19: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia 
dla Dzieci i Młodzieży,

−	 Nadzór instrukcyjno-metodyczny nad siecią bibliotek publicznych powiatu płońskiego, którą stano-
wiły na dzień 31. 12. 2020 r.:

• 3 biblioteki miejskie 
• 8 bibliotek gminnych 
• 4 filie biblioteczne 
Zadania w tym zakresie realizuje 5 osobowy zespół pracowników MBP (Dział ds. biblioteki powiatowej), 

którym powierzono dodatkowe obowiązki: st. kustosz z Czytelni z funkcją instruktora ds. instrukcyjno-me-
todycznych, st. kustosz z Działu Gromadzenia z funkcją instruktora ds. opracowywania zbiorów i statystyki 
bibliotecznej, st. bibliotekarz z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży z funkcją bibliotekarza ds. bibliografii 
regionalnej oraz główna księgowa i dyrektor.

BUDŻET MBP W 2020 ROKU
Przychody ogółem: ..................................................................................................................851 949,93zł
 w tym:

−	 stan środków obrotowych na początek roku .............................................................................719,66 
−	 dotacja organizatora ............................................................................................................709 361,54 
−	 dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej ................................................................76 725,00 
−	 dotacja celowa MKiDN na zakup nowości wydawniczych .................................................19 923,00 
−	 dochody własne ....................................................................................................................11 440,60 
−	 pozostałe przychody: odsetki bankowe, sponsoring, ...........................................................33 780,13 

Koszty ogółem .........................................................................................................................850 747,62 zł
w tym:

−	 koszty wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz pracowników ...................574 976,62 
−	 koszty stałe utrzymania instytucji ........................................................................................73 910,51 
−	 koszty działalności podstawowej .........................................................................................37 667,42 
−	 koszty działalności kulturalnej, edukacyjnej i zakup księgozbioru ......................................48 920,61 
−	 zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej MKiDN ...................................................19 923,00 
−	 koszty zadań biblioteki powiatowej .....................................................................................76 725,00 

Środki obrotowe na dzień 31. 12. 2020 r. .................................................................................1 202,31 zł
Stan należności na dzień 31. 12. 2020 r.  .......................................................................................24,50 zł
Stan zobowiązań na dzień 31. 12. 2020 r. .................................................................................7 638,79 zł
Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31. 12. 2020 r. .......8 816,60 zł
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Rozliczenie dotacji celowej na zadania biblioteki powiatowej nastąpiło do 30.01. 2021 r. zgodnie z 
Porozumieniem Nr 6 / 2020 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia powia-
towej biblioteki publicznej zawartym  2 stycznia 2020 r. na czas określony, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 r. pomiędzy Starostą Płońskim i Burmistrzem Miasta Płońsk.

Rozliczenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych  nastąpiło do 15.01. 2021 r. udzielonej 
jako  dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra 
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z budżetu państwa w ramach programu wie-
loletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek publicznych.

Utrzymanie obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Płońsku: 
−	 MBP zajmuje 2 lokale komunalne na potrzeby swoich siedzib, tj.  przy ul. Północnej 15 B –  393 m² 

oraz przy ul. Płockiej 19 – 53,94 m². Lokale spełniają w stopniu podstawowym standardy niezbędne 
do prowadzenia działalności bibliotecznej i kulturalnej; lokale częściowo nie spełniają katalogu wy-
mogów dostępności architektonicznej dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, 

−	 w wynajmowanych lokalach nie prowadzono dużych remontów, natomiast w miarę  potrzeb zlecano  
bieżące naprawy stolarskie, konserwacje urządzeń i instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz na-
prawę system rolet okiennych i drzwiowych,

−	 zlecano przeglądy i drobne naprawy sprzętu technicznego i komputerowego,
−	 z uwagi na wymogi sanitarno-higieniczne spowodowane nadzwyczajną sytuacją wywołaną pande-

mią Covid-19, zainstalowano 4 stabilne osłony szklane na stanowiskach bibliotekarskich przezna-
czonych do bezpośredniej obsługi użytkowników i czytelników; wydzielono i dostosowano tech-
nicznie  strefy do tzw. kwarantanny zbiorów bibliotecznych pozostających w obrocie czytelniczym.

Działalność statutowa MBP w 2020 roku:
Rok 2020 – charakteryzował się specyficznymi czynnikami zewnętrznymi spowodowa-

nymi ogłoszeniem w Polsce  stanu pandemii Covid-19, które miały bezpośredni wpływ na 
ograniczoną dostępność do zbiorów i usług bibliotecznych, organizację pracy, wypracowa-
nie planu dochodów własnych oraz realizację planowanych imprez i projektów kulturalnych. 
 Z uwagi na obowiązujące ogólnopolskie rozporządzenia wprowadzające ograniczenia – Biblioteka  była 
zamknięta dla użytkowników łącznie 83 dni (tj. 12.03. 2020 – 26.05. 2020) oraz w dniach 7.11. 2020 – 29. 
11. 2020). Spowodowało to m.in. proporcjonalnie niższe wskaźniki odwiedzin i  wypożyczeń księgozbioru. 

W w/w okresie w ramach prac wewnętrznych przeprowadzono m.in. bieżącą selekcję księgozbio-
ru oraz dwa planowane skontra zbiorów bibliotecznych ( kwiecień - Czytelnia Multimedialna, listo-
pad – Oddział dla Dzieci i Młodzieży). Ponadto, udzielano informacji telefonicznych i e-mailowych, 
prolongowano regulaminowe terminy zwrotów wypożyczonych książek. W miesiącu maju wszyscy 
pracownicy solidarnie byli objęci trybem pracy postojowej. W zakresie planowanych zakupów no-
wości wydawniczych zrealizowano  przyjęte założenia dotyczące gromadzenia zbiorów, poszerza-
nia  i uaktualniania oferty literackiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych (książki, audiobooki, filmy 
DVD, prenumerata prasy oraz dostęp do kodów e-booków Legimi). Wszystkie nabytki skatalogowano  
i wprowadzono do obiegu czytelniczego.
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Wydatki na materiały biblioteczne w okresie sprawozdawczym – finansowane z środków dotacji podmio-
towej i dotacji celowych:

−	 książki .............................................................................................................56 704,03 
w tym: z dotacji podmiotowej:  ...........................................................................36 373,94 
−	 czasopisma prenumerata : .................................................................................8 488,26 
w tym: z dotacji podmiotowej: ..............................................................................6 586,26 
−	 zbiory specjalne (audiobooki, filmy DVD ........................................................2 308,83 
w tym: z dotacji podmiotowej ...............................................................................1 520,12 
−	 licencjonowane zbiory elektroniczne do których biblioteka opłaciła dostęp ...3 600,00  

(sfinansowane ze środków dotacji celowej powiatu) 

Użytkownicy biblioteki i odwiedziny w ciągu roku:
−	 użytkownicy zarejestrowani w bibliotece .............................................................3 885
w tym: użytkownicy aktywnie wypożyczający ..........................................................3 376
−	 odwiedziny w bibliotece ......................................................................................26 962
−	 liczba odsłon strony internetowej ........................................................................81 897
−	 liczba wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz  i udostępnień na miejscu ...........56 487 

Struktura zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020 r. 
−	 literatura piękna dla dzieci i młodzieży .................................................................. 30%
−	 literatura piękna dla dorosłych ............................................................................... 45%
−	 literatura popularno-naukowa ................................................................................. 25% 

Konsekwencje statystyczne spowodowane pandemią Covid-19 w zakresie liczby czytelników oraz 
liczby wypożyczeń, opracowane na podstawie porównania wyników z lat 2019-2020:

−	 wypożyczenia książek na zewnątrz: ......................................................spadek o 25,5% 
−	 udostępnianie książek na miejscu: .........................................................spadek o 11,1% 
−	 wypożyczania czasopism nieoprawnych na zewnątrz:  .........................spadek o 23,1%
−	 udostępnianie czasopism nieoprawnych na miejscu: ............................spadek o 89,2% 
−	 udostępnianie zbiorów specjalnych:  ..................................................... wzrost o 63,5% 

Największy odpływ / spadek liczby czytelników w grupach wiekowych nastąpił w:
−	 grupa 16 -19 r. ż .....................................................................................spadek o 33,9%
−	 grupa 20- 24 r. ż. ....................................................................................spadek o 29,9%
−	 grupa do 5 r. ż. ......................................................................................spadek o 24,4 %

Najmniejsze zmiany w zakresie liczby czytelników w grupach wiekowych nastąpiły w:
−	 grupa powyżej 60 r. ż. ........................................................................... spadek o   5,6%
−	 grupa 45-60 r. ż. .....................................................................................spadek o 16,4%

Największy odpływ/spadek liczby czytelników w grupach społeczno-zawodowych nastąpił w:
−	 grupa „osoby uczące się” ...................................................................... spadek o 23,9%
−	 grupa „osoby pracujące” ........................................................................spadek o 18,2%

Najmniejsze zmiany w zakresie liczby czytelników w grupach społeczno-zawodowych nastąpiły w grupach: 
−	 „pozostali czytelnicy” ........................................................................... spadek o   9,9%
−	 „osoby pracujące” ..................................................................................spadek o 18,2%
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W  trybie stacjonarnym zorganizowano imprezy/spotkania z udziałem publiczności z zachowaniem rygo-
rów sanitarnych: 

−	 luty – „Ferie w Bibliotece” – cykl zajęć kreatywnych w małych grupach dla dzieci odpoczywających 
w mieście w czasie ferii zimowych,

−	 lipiec - sierpień – „Lato w Bibliotece” – cykl zajęć kreatywnych w małych grupach dla dzieci odpo-
czywających w mieście w okresie wakacji,

−	 5.09.2020 r. - „Płońskie Spotkania z Historią” z Narodowym Czytaniem Balladyny J. Słowackiego 
– impreza plenerowa przy współpracy partnerów lokalnych,

−	 1.10.2020 r.- „Latający Klub Książki” – warsztaty dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu 
płońskiego o promowaniu czytelnictwa wśród najmłodszych oraz realizacja 4 filmów instruktażo-
wych przy współpracy z Fundacją Dom Kultury w Warszawie oraz Szkołą Podstawową nr 4 w 
Płońsku, 

−	 styczeń - wrzesień 2020 r. – dwie wystawy plastyczne lokalnych artystów w siedzibie MBP: malar-
stwo Barbary Jamrozik i grafika Kamili Kasprzykowskiej, 

−	 16.10.2020 r. – „Biblioteka skarbnicą lekarstw duszy - czyli pogadanka o sile płynącej z książek i 
lokalnej biblioteki” - spotkanie studyjne bibliotekarzy z członkami „Klubu „Senior+”,

−	 grudzień 2020 r. - Wręczenie statuetek dla najaktywniejszych czytelników miasta i powiatu płońskie-
go za 2019 r. w kategoriach : „Super Czytelnik” i „Czytająca Rodzina”,

−	 realizacja projektu „Mała książka – wielki człowiek” przy współpracy z Instytutem Książki w Krakowie.

Działania na rzecz realizacji zadań biblioteki powiatowej  w 2020 roku – główne kierunki: 
−	 z uwagi na czasowe zawieszenie działalności bibliotek publicznych z powodu ogłoszenia w RP stanu 

pandemii wywołanego koronawirusem COVID-19, zmienił się charakter i formy współpracy in-
strukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, pomiędzy biblioteką powiatową a bibliotekami w poszcze-
gólnych gminach,

−	 z powodu niemożliwości organizowania bezpośrednich szkoleń, wydarzeń kulturalnych oraz odby-
wania planowanych wizytacji instrukcyjno - metodycznych w siedzibach poszczególnych bibliotek 
– zespół realizujący zadania biblioteki powiatowej udzielał w zwiększonym zakresie konsultacji 
i porad w formie telefonicznej oraz  e-mailowej; nowa rzeczywistość wywołana  ograniczeniami 
epidemicznymi dla bibliotek, powodowała nowy zakres pomocy dla kadry bibliotekarskiej wykonu-
jącej prace wewnętrzne, np.: wsparcie przy opracowywaniu nowych procedur związanych zarówno 
z udostępnianiem, jak i przechowywaniem zwracanego księgozbioru (kwarantanna), selekcja i ubyt-
kowanie zniszczonego księgozbioru, skontrum zbiorów bibliotecznych, tworzenie elektronicznych 
baz danych związanych z bieżącymi zakupami nowości wydawniczych oraz retrospektywne wpro-
wadzanie opisów posiadanego księgozbioru, i in. 

−	 stały i merytoryczny kontakt z kadrą bibliotekarką w okresie czasowego zamknięcia placówek dla 
użytkowników – to ok. 120 konsultacji i indywidualnych porad,

−	 pomoc bibliotekom gminnym w zakresie w opracowywania i katalogowania zbiorów bibliotecznych 
zakupionych ze środków własnych i dotacji celowych z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu; dotacje celowe z MKDNiS  pozyskane przez wszystkie biblioteki publiczne w 
powiecie płońskim  w 2020 r.  - 77 501,00 zł, z czego: 19 923,00 zł-  MBP Płońsku,

−	 opracowywanie bibliografii regionalnej powiatu płońskiego w formie elektronicznych baz danych 
dostępnych na stronie internetowej www.mbp-plonsk.pl – 603 rekordy,
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−	 sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wynikających z obowiązujących przepisów 
(GUS, Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Narodowa),

−	 zorganizowanie płońskiej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania Balladyny Juliusza Sło-
wackiego – z udziałem władz samorządowych miasta, powiatu oraz parlamentarzystów, uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach imprezy pn: Płońskie Spotkania z Historią.

−	 współpraca przy organizacji powiatowego konkursu literackiego „Henryki” edy-
cja 2020  dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez I Liceum Ogólnokształcącym  
im. H. Sienkiewicza w Płońsku – praca w jury i ufundowanie nagród książkowych dla laureatów 
konkursu,

−	 wręczenie nagród dla najaktywniejszych czytelników w kategoriach: „Super Czytelnik”  oraz „Czy-
tająca Rodzina”, laureatów miejsko-powiatowego  rankingu czytelniczego za 2019 rok nagradzano 
w siedzibach bibliotek publicznych lub urzędów gmin z zachowaniem rygorów sanitarnych. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku realizująca zadania biblioteki powiatowej, zo-
stała laureatem I miejsca w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckie-
go „Inspirująca Biblioteka Roku – edycja 2020” za realizację imprezy pn: „Płońskie Spotkania  
z Historią”, która odbyła się 5.09. 2020 r. Biblioteka otrzymała nagrodę finansową w wysokości 7.000,00 
zł. Imprezę zrealizowano przy współpracy partnerskiej z Urzędem Miejskim, Miejskim Centrum Kultury, 
MODR Poświętne, Starostwem Powiatowym oraz płońskimi szkołami i mediami lokalnymi. 

Rok 2020 to okres naznaczony nadzwyczajnymi zmianami w funkcjonowaniu wszystkich 
sfer życia społeczno-gospodarczego spowodowanymi pandemią Covid-19. Pomimo utrudnień 
 i ograniczeń  w prowadzeniu działalności, biblioteki publiczne – często jako jedyne samorządowe instytu-
cje kultury, świadczą w reżimie sanitarnym usługi kulturalno-edukacyjne w swoim środowisku. Dostęp do 
literatury i naukowych źródeł informacji jest ważny dla uczniów i studentów uczących się w trybie zdalnym 
oraz osób dorosłych doświadczających samotności i lęku przed zagrożeniami współczesności. W związku 
z tym, Biblioteka wprowadziła nowe formy korzystania z usług, oferując - poza książką tradycyjną- dostęp 
do e-booków i audiobooków z platformy Legimi, internetową rezerwację księgozbioru, wydłużenie terminu 
wypożyczeń, realizację zamówień pod nazwą  „Książka  na telefon” lub „Pogotowie lekturowe”. Kreatywne 
reagowanie na bieżące obostrzenia w funkcjonowaniu instytucji, przyczyniło się do utrzymania zaintereso-
wania społecznego usługami bibliotecznymi, co potwierdzają wskaźniki nowych rejestracji użytkowników. 

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku  wykonała główne założenia planu 
pracy i planu finansowego instytucji na 2020 rok.
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b) Miejskie Centrum Kultury
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku to samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. 

Jesteśmy nowoczesną placówką, otwartą dla wszystkich, aktywną w życiu społecznym naszego miasta.
Misją Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu 

świadczonych usług w obszarze działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Pozyskujemy i przygoto-
wujemy społeczność lokalną w każdym wieku do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia 
jej wartości.

Miejskie Centrum Kultury integruje mieszkańców, aktywizuje, inspiruje i odpowiada na potrzeby kul-
turalne i rozrywkowe. Tworzymy najlepsze warunki dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych do 
angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym. Umożliwiamy osobom 
niepełnosprawnym pełny dostęp do świadczonych usług i otaczamy ich szczególną troską.

Promujemy szeroko pojętą kulturę z naciskiem na tradycje narodowe, regionalne, lokalne dzieła arty-
styczne, zachowania proekologiczne i prozdrowotne oraz dbamy o zachowanie tożsamości kulturowej i 
patriotyzmu lokalnego. Jesteśmy miejscem kształtowania się społeczeństwa naszego miasta – kulturalno-
-społecznej animacji oraz wielostronnej edukacji kulturalnej. Jesteśmy placówką otwartą na zmieniającą 
się rzeczywistość, na wielostronną współpracę z partnerami, co pozwala na przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i jego skutkom.

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku to centrum życia kulturalnego, społecznego, promocji miasta, jego 
historii i tradycji. To również nowoczesny ośrodek informacji, kultury, edukacji i komunikacji społecznej. 
Jesteśmy inicjatorem i organizatorem różnorodnych wydarzeń i działań kulturalnych, rozrywkowych i spo-
łecznych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Posiadamy bogatą ofertę artystyczno-
-edukacyjną i dlatego jesteśmy miejscem bardzo chętnie odwiedzanym i wybieranym jako forma spędzania 
czasu wolnego.    

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zajmuje nieruchomość zabudowaną przy ul. Płockiej 50 o po-
wierzchni 0,4448 ha, oddaną w nieodpłatne użytkowanie Uchwałą Nr XXXV/180/08 Rady Miejskiej w 
Płońsku z dnia 12.06.2008 r., na której znajduje się przebudowany w 2015 r. budynek. Przebudowa polegała 
na adaptacji i remoncie kapitalnym  istniejącego budynku MCK wraz z rozbudową. Dobudowano trakty po 
południowej i północnej stronie budynku, wybudowano dziedziniec dla imprez plenerowych z zadaszeniem. 
Zabudowano przestrzeń między budynkiem kina i domu kultury. Budynek dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych po zainstalowaniu wewnątrz budynku dźwigu osobowego, przy wejściach znajdują się 
pochylnie z odpowiednim nachyleniem chodników, dostosowano w.c. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
MCK pozyskało nowe pomieszczenia w tym min: profesjonalne pracownie, sale prób, studio nagrań, salę 
wystawienniczą. Po przebudowie  kubatura  całkowita  budynku wzrosła do  20.404,98 m³, powierzchnia 
zabudowy wynosi 1.862,95 m³, a powierzchnia użytkowa 3.619,98 m² .

Instytucja kultury działa w oparciu o Statut Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku zatwierdzony Uchwa-
łą Rady Miasta z dnia 17 września 2015 roku Nr XV/87/2015 oraz o Ustawę z dnia 25 października 1991 
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych i Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Gospodarkę fi-
nansową prowadzi w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Strukturę organizacyjną Miejskiego Centrum Kultury tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny 
Księgowy, Kierownicy i Koordynatorzy działów, Dział finansowo-księgowy, Dział administracyjno-go-
spodarczy, Sekretariat, Dział organizacji imprez i animacji kultury, Kino Kalejdoskop, Bistro Kultura oraz 
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. 
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W 2020 roku MCK zatrudniało osoby na czas nieokreślony i na umowy czasowe za pośrednictwem Po-
wiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. Na dzień 31.12.2020 r. było zatrudnionych 30 kobiet i 9 mężczyzn, w 
tym: 21 osób z wykształceniem wyższym, 14 z wykształceniem średnim i 4 osoby z zawodowym. W ciągu  
roku 2 osoby przebywały na kilkumiesięcznym dodatkowym zasiłku opiekuńczym i 8 osób przebywało na 
kilkumiesięcznym zwolnieniu  lekarskim, w tym jedna osoba po urodzeniu dziecka przebywała na urlopie 
macierzyńskim i jedna osoba przeszła na  zasiłek rehabilitacyjny.

Miejskie Centrum Kultury, jako samorządowa instytucja kultury mająca osobowość prawną została 
wprowadzona od roku 1998 do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/98 dla której Organizatorem jest Bur-
mistrz Miasta Płońsk.  Na mocy Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Organizator 
przekazuje środki w postaci dotacji podmiotowej na funkcjonowanie i  utrzymanie instytucji i tak w 2020 
roku łącznie przyznano dotację podmiotową  w wysokości 2.955.331,82 zł. Dotację podmiotową przyznano 
na utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury razem z Pracownią Dokumentacji 
Dziejów Miasta  z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

−	 organizacja imprez ogólnomiejskich,
−	 organizacja wystaw plastycznych, wernisaży, konkursów,
−	 organizacja imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów
−	 organizowanych przez Dom Kultury,
−	 utrzymanie orkiestry dętej, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
−	 funkcjonowanie Kina Kalejdoskop,
−	 zakup prasy i książek, materiałów biurowych, plastycznych, gospodarczych itp.,
−	 funkcjonowanie MCK razem z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta obejmujące płace wraz z 

pochodnymi od płac oraz inne koszty,
−	 naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń.
Ponadto Samorząd przyznał w 2020 r. dla  MCK dotację celową w wysokości 3.500,00 zł na wykonanie 

dwóch pamiątkowych  tablic i dotację  celową na realizację z udziałem środków unijnych inwestycji „Dom 
dobrej pamięci renowacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 2 w Płońsku dla potrzeb muzeum 
historii dwóch narodów współistniejących w przestrzeni jednego miasta przez blisko pięćset lat” w kwocie 
170.563,13 zł. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyznała dotację  na realizację 
inwestycji w wysokości 241.693,86 zł.

Łączne przychody Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku  w roku 2020 na działalność statutową wy-
niosły  3.868.660,59 zł  z tego:

−	 dotacja podmiotowa ............................................................................... 2.955.331,82 zł
−	 dotacja celowa .............................................................................................. 3.500,00 zł 
−	 wypracowane przychody własne ............................................................. 657.697,90  zł
−	 pozyskane od sponsorów środki ................................................................... 3.000,00 zł
−	 pozyskane dotacje zewnętrzne (działania kulturalne) ................................ 52.872,23 zł 
−	 otrzymana refundacja wynagrodzeń z PUP ................................................ 51.016,82 zł
−	 pomoc w ramach tarczy Nr 2 (składki ZUS) .............................................. 77.731,36 zł 
−	 pozostałe przychody ................................................................................... 52.510,46 zł
−	 dotacja z Ambasady Izraela ........................................................................ 15.000,00 zł
Dotacja z Ambasady Izraela przeznaczona jest na wykonanie w 2021 r.  murali Ben Guriona w Płońsku.

Przychodami poza dotacją od Organizatora były min. sprzedaż biletów do kina, na spektakle, a także wy-
najem sal (sala taneczna, wielofunkcyjna i widowiskowo-kinowa), ponadto sprzedaż w Bistro Kultura, 
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koncerty MOD oraz sprzedaż zeszytów i ksero w PDDzM. Uczestnicy zajęć w pracowniach plastycznych 
finansują zakup materiałów a  słuchacze UTW wpłacają czesne za udział w wykładach. Młodzież pobiera-
jąca nauki gry na instrumentach partycypuje w kosztach napraw instrumentów. Rodzice mażoretek pokry-
wają   w większości koszty wyjazdów na festiwale i konkursy.

W roku 2020 Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zrealizowało, w miarę możliwości, zaplanowane 
zadania merytoryczne.  Ze względu na wprowadzony w marcu stan epidemii, kalendarz imprez musiał 
jednak ulec zmianie. Zadania zostały częściowo przeniesione do internetu, na stronę i facebooka, a kiedy 
można było normalnie funkcjonować były realizowanie w przestrzeniach MCK, z zachowaniem reżimów 
sanitarnych. Opracowana została specjalna oferta, zachęcająca do pozostania w domu i korzystania z kul-
tury na miejscu:

Poniedziałki to Kulturalny Misz Masz czyli internetowe spotkania z teatrem, filmem, literaturą, astro-
nomią… Na poważnie i z przymrużeniem oka. 

Wtorki i czwartki - Manualnie-wirtualnie czyli wspólne tworzenie z Pracownią Artystyczną I Piętro. 
Środy - Tanecznie i muzycznie czyli spotkania z naszymi zespołami: LZA Płońsk, Młodzieżową Orkie-

strą Dętą „Con Grazia” oraz Mażoretkami. Przedstawiane były  propozycje na wspólne ćwiczenia, treningi, 
wspólne muzykowanie. 

Piątek, to dzień pod hasłem Kartki z kalendarza-historia płońskiej kultury i sztuki. Prezentowane 
były zdjęcia, artykuły, wspomnienia z dawnych lat pochodzące z zasobów Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta oraz MCK. 

Ponadto powstał nowy cykl 10 krótkich spotkań zatytułowany „To co ważne. Rozważania o życiu i 
nie tylko”.

Stworzyliśmy także wirtualną galerię MCK, gdzie przedstawialiśmy  prace lokalnych twórców, jedno-
cześnie zachęcając naszych odbiorców do dzielenia się twórczością, we wszelakich jej aspektach. 

Kiedy w listopadzie instytucje kultury zostały ponownie zamknięte MCK przygotowało nowy  plan działań 
on-line: na Mikołajki zaproponowaliśmy  dla najmłodszych widzów spektakl on-line „Wizyta Świętego 
Mikołaja” przygotowany przez Teatr „Forma”. Wsparliśmy również akcję „Zbiórka dla psiaka i kociaka”. 

Każdego dnia pojawiały się na naszym FB inspiracje do wykonania kreatywnej pracy oraz ciekawostki 
związane z tradycjami świątecznymi. 

Pracownia Artystyczna I Piętro przygotowywała od poniedziałku do czwartku Artystyczne popołudnia, 
które powstały z myślą o najmłodszych odbiorcach kultury, którzy nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych 
zajęciach manualnych i plastycznych. 

Ze względu na epidemię nie odbył się Jarmark Świąteczny w tradycyjnej formie, ale chcieliśmy pomóc 
naszym lokalnym twórcom, przedsiębiorcom przejść przez ten trudny czas i dlatego przygotowaliśmy 
Jarmark w sieci, gdzie udostępnialiśmy prace, wyroby, rękodzieło.

Płońskie kolędowanie on-line - dzieci, dorosłych, grupy, solistów i zespoły zaprosiliśmy do wspólnego 
kolędowania, polegającego na nagraniu własnej aranżacji kolęd i przesłaniu  materiału video do MCK. 
Koncert kolędowy udostępniliśmy  w czasie świąt. 

Bombkowe cudaki - kolejną propozycją świąteczną dla dzieci było wykonanie (techniką dowolną) 
ozdoby świątecznej i przesłanie do MCK zdjęcia swoich prac. Prace te zostały  wydrukowane, wycięte i 
zawieszone na choince w holu MCK. 

Dzień przed Wigilią dla najmłodszych dzieci udostępniliśmy on-line opowiadanie Charlesa Dickensa 
,,Opowieść Wigilijna’’, przygotowanego przez Teatr „Forma”.                                      
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Do 31 grudnia 2020 roku, w okresach, kiedy byliśmy otwarci,  z zachowaniem reżimów sanitarnych, 
Miejskie Centrum Kultury zorganizowało ponad 250 imprez, a były to między innymi: 28. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, otwarcie wystwy rzeźby Mieczysława Weltera, Płońska Gala 2020, 22. 
Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek, Noworoczno-patriotyczny Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru 
Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Literacko muzyczne piątki (2 spotkania), wystawa fotografii Kamila 
Andrzeja Misiaka z cyklu ,,Pasjonaci obiektywu”, Z kulturą i sztuką na wesoło – ferie z MCK - 60 różnego 
rodzaju działań, Walentynkowy Wieczór w MCK z muzyką na żywo w wykonaniu Marty i Pawła Sta-
wińskich (łącznie z oferty Miejskiego Centrum Kultury podczas ferii skorzystało ok. 3000 osób), koncert 
Michała Wiśniewskiego, otwarcie wystawy malarstwa Grażyny Tabaki – z cyklu Lokalni Twórcy, Social 
Zone – dwudniowe spotkania twórców internetowych z fanami, „Wszystkim kobietom…”  koncert z okazji 
Dnia Kobiet, wykłady Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, warsztaty artystyczne dla słuchaczek 
Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, cykl „Sobota z teatrem dla dzieci”, wystawa fotograficzna 
„Sztuka i ja”, spotkanie poetycko-muzyczne ,,To co ważne… rozważania o życiu i nie tylko’’, otwarcie wy-
stawy fotografii Roberta Ołdakowskiego, Kulturalne wakacje z MCK (łącznie z oferty Miejskiego Centrum 
Kultury podczas wakacji skorzystało ok. 4000 osób), Strzelecki Biwak Rodzinny, pokaz filmu niemego 
z muzyką na żywo do klasycznego dzieła polskiej  kinematografii: CUD NAD WISŁĄ z 1921 r., koncert 
„Warszawa dawniej i dziś” w wykonaniu Kapeli z Targówka, Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Con 
Grazia” oraz występ Mażoretek „Diament”, koncert zespołu THE BEATLMEN, wieczór armeński połą-
czony z otwarciem wystawy Georgija Asłanjana, koncert finałowy I Rock  Reggae Folk Festiwal, koncerty 
w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Organowego (3), odsłonięcie murali i gra miejska w ramach 
projektu „Płońsk dla Niepodległej 1920-2020”, rozstrzygnięcie ósmej edycji Nagrody Naukowej im. Jana 
Jędrzejewicza dla  najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki za rok 2019, inauguracja roku 
akademickiego Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, koncerty z cyklu Swing Club na Mazowszu (2),  
koncert papieski „Szukałem Was”, spektakl Teatru ES z Siedlec- „Śpiewnik Papieski”, 4. Festiwal Kultury 
Żydowskiej w mieście Ben Guriona: koncert zespołu Yankel Band, wystawa plenerowa- „Nasi Izraelczycy. 
Losy polskich Żydów w Izraelu”, 13. Marsz Milczenia, koncert tradycyjnych pieśni żydowskich w wyko-
naniu Urszuli Makosz z zespołem, spektakl „Do Polski” Sławomira Hollanda.

Udało się też pozyskać środki zewnętrzne na realizowane zadania, między innymi z programu Kultura 
w sieci oraz Koalicje dla Niepodległej.

W ciągu roku w Kinie Kalejdoskop wyświetlonych zostało łącznie 531 seansów filmowych, które 
obejrzało 19.173 widzów. 

W Małym Kalejdoskopie zrealizowano 27 seansów, które obejrzało 366 osób. 
Od 12 marca do 9 czerwca oraz od 7 listopada do 31 grudnia , w związku   z ogłoszeniem stanu epidemii, 

Kino Kalejdoskop było zamknięte.

−	 W pracowni artystycznej I Piętro w zajęciach stałych (manualne, z gliny i krawieckie) uczestni-
czyło ok. 1700 osób.

−	 W pracowni malarskiej zajęcia odbywają się w grupach: najmłodsza, średnia, młodzież i dorośli. 



Raport o stanie Gminy Miasta Płońsk 2020 151

W ciągu roku skorzystało z nich ok. 800 osób. 
−	 Do zespołów, grup i kół zainteresowań należało ok. 600 osób
−	 W sali wystawienniczej i galerii fotografii zorganizowano łącznie 11 wystaw, między innymi: malar-

stwa, rzeźby, fotografii. Prezentowane prace obejrzało ok. 1300 osób.   

Szacujemy, że w minionym, 2020 roku w naszych przedsięwzięciach wzięło udział ok. 40.000 osób, 
zaś liczba odbiorców naszych internetowych ofert to ok. 12.000 osób.

Działające w MCK zespoły artystyczne  dziecięco – młodzieżowe  i dorosłych stanowią dobrą wizytówkę 
instytucji  i miasta, zapewniają oprawę artystyczną wielu imprez miejskich. W MCK działają: Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta „Con Grazia” (licząca ponad 40 muzyków), 4 grupy taneczno-marszowe - Mażoretki 
Diament (łącznie ok. 200 dziewczynek), Koło Miłośników Astronomii im. Jana Walerego Jędrzejewicza, 
Płoński Uniwersytet Trzeciego Wieku (120 słuchaczy), pracownia artystyczna „I Piętro”, pracownia mu-
zyczna – studio nagrań, gdzie odbywają się sesje nagraniowe (różne rodzaje muzyki) oraz próby muzyczne.
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13. Sport

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku  funkcjonuje od 1998 roku. zostało powołane  Uchwałą 
Rady Miejskiej, która dokonała podziału na dwie odrębne jednostki – Miejskie Centrum Kultury i Miejskie 
Centrum Sportu i Rekreacji- w miejsce likwidowanego Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. 
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku to kompleks obiektów sportowych, 
w skład którego wchodzą:

−	 Kryta pływalnia – 18448 m3

−	 Hala sportowa – 20090 m3 (łącznik lekkoatletyczny 40 m bieżnia tartanowa, skocznia do skoku w 
dal), zaplecze socjalne tj. szatnie wraz z natryskami, pomieszczenia biurowe, cześć hotelowa z 5 
pokojami (w tym 2 z łazienką i prysznicem – łącznie 25 miejsc noclegowych). Oferta noclegowa 
skierowana jest do klubów sportowych, działających przy szkołach i parafiach, „zielonych szkół”, 
wycieczek szkolnych, jak również organizację obozów sportowych, konferencji, szkoleń.

−	 Stadion sportowy wraz z boiskami treningowymi. 
−	 Boiska do gry w siatkową piłkę plażową.
−	 Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią.
−	 Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”, ul. Płocka 60, ul. Ks.R.Jaworskiego 25.
−	 Lodowisko w sezonie zimowym.
−	 Skatepark w okresie letnim. 
−	 Siłownia zewnętrzna w Ogródku Jordanowskim. 
−	 Ośrodek Edukacji ,Profilaktyki i Integracji Środowiskowej w Goszczycach Średnich - 2356,01m3

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku główne swoje działania ukierunkowuje na sport masowy, 
amatorski, rekreacje ruchową, a zwłaszcza na działania zapewniające prawidłowy proces realizacji wycho-
wania fizycznego. 

Do podstawowych zadań Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji należy:
−	 rozwój różnych dyscyplin sportowych;
−	 rozwój bazy sportowej i turystycznej;
−	 udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym: klubom 

i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom spo-
łecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i innym  użytkownikom;

−	 upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację własnych imprez rekreacyjno - sportowych 
i turystycznych dla społeczności lokalnej;
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−	 czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym gminy;
−	 kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie;
−	 gromadzenie, upowszechnianie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie materialnych 

osiągnięć związanych z kulturą fizyczną i sportem;
−	 organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych i sportowych;
−	 organizowanie wypoczynku dla grup sportowych, rekreacyjnych i innych osób fizycznych i prawnych;
−	 organizacja warsztatów, szkoleń itp. w zakresie profilaktyki, socjoterapii, edukacji.

W roku 2020 MCSiR funkcjonowało jako jednostka budżetowa. Wszystkie obiekty kompleksu  
sportowego funkcjonowały codziennie przez wszystkie dni tygodnia w godzinach 6.30 - 22.30  w okresie 
01.01.2020 r. do 11.03.2020 r. W okresie od 12.03.2020 r. z powodu epidemii koronowirusa  decyzją Pre-
zesa Rady Ministrów wprowadzono ograniczenia gospodarcze i społeczne, obiekty MCSiR były zamknię-
te dla klientów do 30.04.2020 r. Od 04.05.2020 r. obiekty zostały sukcesywnie uruchomione dla klubów 
sportowych, grup zorganizowanych które swoje zajęcia prowadziły na boiskach orlik i stadionie. Od dnia 
21.05.2020 r. została udostępniona hala sportowa natomiast kryta pływalnia została udostępniona klientom 
od dnia 13.06.2020 r. na jedną zmianę i od 28.12.2020 r. została zamknięta. 

Przerwa w pracy obiektów związana z koniecznością przebudowy instalacji odprowadzającej wodę z 
niecek basenowych oraz wodę po płukaniu filtrów na krytej pływalni trwała od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r.

Dochody MCSiR w dziale 926 wyniosły 509.424,24 zł co stanowi 102,22 % rocznego planu dochodów. 
Wydatki na realizację zadań w dziale 926 wyniosły 3.857.914,08 zł co stanowi 85,55% rocznego planu. 
Dochody w dziale 758 wyniosły 1.074,78 zł.

Dochody i Wydatki MCSiR w dziale 854 „kolonie, obozy i inne formy wypoczynku” wyniosły  
0,00 zł. Ze względu na sytuację związaną z epidemią COVID-19 jednostka budżetowa odstąpiła od orga-
nizacji wypoczynku letniego w Goszczycach Średnich. 

W roku 2020  w  MCSiR zatrudnionych było 45 osób, 42 osoby zatrudnione na stały etat, 3 osoby za 
pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 

W miesiącu lipcu 2020 r. 7 pracowników odeszło na emeryturę. W minionym roku rozwiązane zostały 
umowy o pracę z 5 ratownikami, którzy byli zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy i nie mogli 
świadczyć pracy w godzinach funkcjonowania pływalni ze względu na stałe zatrudnienie w innych zakła-
dach pracy. 

W 2020 roku  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji  świadczyło usługi rekreacyjne i  organizowało 
stosownie do ograniczeń i możliwości imprezy, zawody sportowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, w 
zakresie rywalizacji szkolnej, sportu amatorskiego, rekreacji oraz sportu wyczynowego.

Zorganizowano następujące rodzaje imprez:
Rodzaj imprezy Ilość imprez Ilość osób

Dla dzieci i młodzieży 90 3317

Dorośli 27 1507

Ogółem 117 4824

W sezonie 2019/2020 funkcjonowało również lodowisko, z którego w 2020 r. skorzystało 14078 osób,  
9098 osób skorzystało z wypożyczalni łyżew. 
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14. Bezpieczeństwo

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Mieście w Urzędzie Miejskim funkcjonują 2 
komórki organizacyjne realizujące na co dzień przedmiotowe zagadnienia. Są to Straż Miejska i Referat 
Zarządzania Kryzysowego.

a) Straż Miejska

W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 8 strażników.
Do głównych zadań na przestrzeni 2020 roku, jakie realizowali strażnicy Straży Miejskiej w Płońsku 

należało:
−	 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta. Monitoring miejski został uruchomiony  

z dniem 01.01.2018 roku i jest obsługiwany przez strażników miejskich w godzinach pra-
cy Straży Miejskiej. Całodobowy podgląd jest udostępniony dyżurnemu KPP w Płońsku. Obraz  
z kamer jest rejestrowany przez 24 godziny i archiwizowany przez okres 25 dni. Obecnie na terenie 
miasta pracują 63 kamery.

−	 W 2019 roku podjęto decyzję o podziale miasta Płońska na rejony i przydziele-
nie funkcjonariuszy odpowiedzialnych za poszczególne obszary. Wyznaczono 6 rejonów  
z dzielnicowymi. Kontrole planowe były prowadzono do 13 marca tj. do dnia ogłoszenia obostrzeń 
związanych z COVID 19. Skontrolowano ponad 100 posesji. 

−	 Od 13 marca do końca roku realizowano zadania związane głównie z zakazami i nakazami  
w związku z pandemią :
• Nadzór w miesiącach kwiecień i maj nad przestrzeganiem zakazu handlu na targowiskach 

miejskich,
• Współpraca z różnego rodzaju organizacjami pod kątem dostarczania do każdego mieszkańca 

Płońska maseczek ochronnych,
• Kontrole miejsc objętych nakazami i zakazami przebywania tj. parki , siłownie, place zabaw, orliki itp.,

−	 W 2020 roku podjęto 2747 interwencji z czego 262 zakończono w postępowaniu mandatowym, 
skierowano 7 wniosków o ukaranie do Sądu, 2478 interwencji zakończono pouczeniami. Dla po-
trzeb Urzędu Miejskiego w Płońsku wykonano 87 konwojów wartości pieniężnych oraz dokonano 
253 opróżnień sejfów parkometrów. Podjęto 221 interwencji wobec osób będących pod wpływem 
alkoholu. Mandatami karnymi ukarano 17 osób.
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Na wyposażeniu Straży Miejskiej są dwa samochody Dacia Duster rok produkcji 2018, Peugeot Part-
ner rok produkcji 2008, 4 rowery wykorzystywane do patroli rowerowych.. Współpraca z MOPS w 
Płońsku to stałe monitorowanie osób potrzebujących pomocy, przewieziono do noclegowni i innych 
instytucji 11 osób. Współpracując z KPP w Płońsku zorganizowano 122 wspólne patrole oraz za-
bezpieczono różnego rodzaju imprezy np. Orszak Trzech króli, wyścig kolarski itp. Strażnicy Straży 
Miejskiej na przestrzeni całego 2020 roku pracowali w  różnych systemach czasowych, część roku w 
systemie dwuzmianowym oraz część w systemie dwunastogodzinnym przez siedem dni w tygodniu. 

b) Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Zarządzania Kryzysowego podsumowując działalność za 2020 r. realizował Uchwałę Budżetową 

w zakresie dotyczącym Referatu.
W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Pożarowa po stronie wydatków zaplanowano 52 

102,50 zł z tego wydatkowano 38 717,96 to stanowi 74,31 % wykonania budżetu.
W ubiegłym roku na podstawie wniosków Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie wystawio-

no 54 decyzje: w tym 28 o przeznaczenie rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupeł-
nienie etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 9 
decyzji w sprawie uchylenia nałożonych świadczeń i 17 decyzji na świadczenia osobiste na uzupełnienie 
etatowych potrzeb, planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W Referacie Zarządzania Kryzysowego w 2020 roku załatwiono 151 spraw dotyczących bezpieczeń-
stwa, zapobiegania i reagowania na zagrożenia, spraw obronnych i obrony cywilnej, współpracy cywil-
no–wojskowej, zarządzania kryzysowego, wyposażenia służb w sprzęt przeciwpożarowy, kontroli ochrony 
przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych, badań lekarskich członków Ochotniczej Straży Pożar-
nej, szkolenia strażaków, akcji przeciwpowodziowych, ubezpieczeń sprzętu i osób, popularyzacji ochro-
ny przeciwpożarowej, inwentaryzacji majątku Gminy Miasta Płońsk oraz sprzętu będącego w użyczeniu 
z Województwa Mazowieckiego, przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia, przygotowań 
podmiotów leczniczych Miasta Płońsk na potrzeby obronne Państwa i funkcjonowania zastępczych miejsc 
szpitalnych na terenie Miasta Płońsk.

Referat wykonywał zadania na podstawie:
−	 „Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie 

miasta Płońska w 2020 r.”, który obejmował zadania pod względem:
• Tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych.
• Planowania obronnego.
• Przygotowania elementów systemu obronnego państwa, umożliwiających mobilizacyjne rozwi-

niecie Sił Zbrojnych RP.
• Realizacji zadań wynikających ze współpracy cywilno – wojskowej.
• Zaspokajania potrzeb wojsk sojuszniczych i zadań wynikających z obowiązków państwa gospo-

darza HOST NATION SUPPORT (HNS).
• Realizacji zadań w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
• Przygotowanie do działania Stałego Dyżuru na potrzeby kierowania miastem.
• Planowania i organizowania zadań gospodarczo – obronnych.
• Planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony.
• Uwzględniania potrzeb obronności w planach zagospodarowania przestrzennego .
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• Przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych.
• Szczególnej obrony obiektów.
• Militaryzacji.
• Reklamowania.
• Kwalifikacji wojskowej.
• Szkolenia obronnego.
• Kontroli wykonywania zadań obronnych.

−	 „Planu Szkolenia Obronnego Urzędu Miejskiego w Płońsku na 2020 r.” , uzgadniany z Wydziałem 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i zatwierdza-
ny przez Burmistrza Miasta Płońsk. Plan szkolenia obronnego uwzględnia postanowienia i zadania 
wynikające z następujących dokumentów: 
• Wytycznych Wojewody Mazowieckiego z grudnia 2019 r.
• Programu Szkolenia Urzędu Miejskiego w Płońsku na lata 2019 – 2021 .
• Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Płońsku;
• Instrukcji Stałego Dyżuru;
• Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Płońska w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa i w czasie wojny.
−	 „Harmonogramu szkoleń podstawowych organizowanych na szczeblu miejskim w 2019 roku dla 

pracowników” – obrona cywilna.
−	 „Planu działania w zakresie zarządzania kryzysowego na 2020 r.”
−	 „Planu działania w zakresie obrony cywilnej miasta Płońsk na 2020 r.”, uzgadniany z Naczelnikiem 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Płońsku 
zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej.

−	 „Planu świadczeń rzeczowych miasta Płońsk na 2020 r.”, zatwierdzany przez Burmistrza Miasta 
Płońsk .

−	 „Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w cza-
sie wojny  na terenie miasta Płońsk na 2020 r.”

−	 „Planu świadczeń osobistych miasta Płońsk na 2020 r.”
−	 „Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w cza-

sie wojny miasta Płońsk.
−	  „Planu kontroli zakładów pracy z terenu miasta Płońska na 2020 r. zakresu obrony cywilnej, zarzą-

dzania kryzysowego” , zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Płońsk Szefa Obrony Cywilnej.
−	 „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych w Płońsku.”
−	 „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Płońsk w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpie-

czeństwa państwa i w czasie wojny.”
−	 Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Płońsk na potrzeby obronne 

państwa.”
−	 Planu przygotowań podmiotów leczniczych Miasta Płońsk na potrzeby obronne Państwa.
−	 Planu Ewakuacji (przyjęcia ) ludności II stopnia na wypadek masowego zagrożenia.
−	 Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Miasta Płońsk.
−	 Planu podawania preparatów jodowych na terenie miasta Płońsk.
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W ramach pozostałej działalności ostrzegano o zagrożeniach i nadzorowano system alarmowy miasta 
Płońsk. Utrzymywano stanowisko kierowania i zapasowe miejsce pracy w systemie kierowania bezpieczeń-
stwem narodowym w województwie mazowieckim zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 
456 z dnia 16 września 2014 r.

Realizowano wytyczne Wojewody Mazowieckiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygo-
towań obronnych w województwie mazowieckim w 2020 r.

15. Obsługa ludności
Jednym z naczelnych zadań każdej jednostki samorządu terytorialnego jest obsługa ludności. Poniżej 

przedstawiono ilości spraw realizowanych w tym zakresie przez te komórki Urzędu Miejskiego, które na 
co dzień obsługują nie tylko mieszkańców Miasta, ale także interesantów z całego kraju. Ilość tych spraw w 
roku 2020 wyniosła kilkadziesiąt tysięcy, stąd też za zasadne uznano podanie w raporcie poniższych danych:

a) Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej realizuje zadania z zakresu ewidencji lud-

ności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, zgromadzeń, spraw związanych z wyborami.
Wg stanu na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 5 osób. 
Ilość klientów na podstawie zrealizowanych spraw w 2020 (z wyłączeniem klientów, których udzielona 

została informacja w zakresie obowiązujących przepisów prawa) – ok 6 400.
W związku z rozpoczęciem od 2 listopada 2020 r. etapu weryfikacji Wykazu adresowo-mieszkaniowego 

do Narodowego Spisu Powszechnego Mieszkań i Ludności 2021 pracownicy Wydziału SO zakończyli ww. 
zadanie w wymaganym terminie tj. do 31.12.2020r.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

−	 Wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG (wpis, 
zmiana, zawieszenie, wznowienie , wykreślenie) – 1032.

−	 Decyzje w przedmiocie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 
oraz w miejscu sprzedaży – 55.

−	 Decyzje w przedmiocie zezwoleń jednorazowych  na sprzedaż napojów alkoholowych-5
−	 Decyzje w przedmiocie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 14.
−	 Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, na podstawie których przygotowano wy-

liczenia opłat za korzystanie z zezwoleń. Przedsiębiorcy dokonywali opłat w 3 ratach w terminie do 31 
stycznia, do 31 maja i do 30 września. Informacje o terminach zostały przekazane do każdego punktu 
sprzedaży oraz zamieszczono informację na stronie Urzędu Miejskiego i na tablicy ogłoszeń. – 77.

−	 Poświadczenie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej – 11.
−	 Wykonywanie zadań z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – Sprawy ogólne odpowiedzi na 

zapytania, podania – 33.
−	 Licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – 3
−	 Zawiadomienia o  zawieszenia wykonywania transportu drogowego taksówką – 2
−	 Zezwolenie na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym – przewozy regularne specjalne – 1.
−	 Informacja publiczna-4.
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DOWODY OSOBISTE

−	 Wnioski o wydanie dowodu osobistego – 1309 w tym:
• wnioski przyjęte przez e-puap – 104, 
• wnioski przyjęte w Areszcie Śledczym – 1, 
• wnioski przyjęte w miejscu pobytu interesanta – 7. 

−	 Dowody wydane obywatelom – 1185.
−	 Zawiadomienia o unieważnieniu dowodu osobistego z innej gminy – 25.
−	 Zgłoszenia o utracie / uszkodzeniu dowodu osobistego – 199.
−	 Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – 4.
−	 Zlecenia dot. informacji o zgonie właściciela dowodu osobistego – 790.
−	 Utworzone zlecenia usunięcia niezgodności – 76.
−	 Zlecenia dot. unieważnienia dowodów osobistych – 73.

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Liczba osób zameldowanych na terenie miasta Płońsk na pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2020r. 
wynosiła 21 413. W ciągu ubiegłego roku:

−	 Liczba osób zameldowanych na pobyt stały – 480.
−	 Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy – 366.
−	 Liczba osób wymeldowanych z miejsca pobytu stałego – 170 (z wyłączeniem osób, które dokonały 

obowiązku zameldowania na terenie innej gminy z równoczesnym wymeldowaniem z poprzedniego 
adresu).

−	 Liczba osób wymeldowanych z miejsca pobytu czasowego – 10 (z wyłączeniem osób, które doko-
nały obowiązku zameldowania na terenie innej gminy z równoczesnym wymeldowaniem z poprzed-
niego adresu).

−	 Liczba dzieci urodzonych i zameldowanych na terenie miasta Płońsk – 165 (na podstawie rejestru 
mieszkańców).

−	 Liczba zgonów osób zameldowanych na terenie miasta Płońsk – 266 (na podstawie rejestru miesz-
kańców).

−	 Statystyki przekazane z Rejestru Mieszkańców: 9.
−	 Nadawanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów: 2.
−	 Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z Rejestru Dowodów Osobistych, z dokumentacji 

związanej z dowodami osobistymi – 525.
−	 Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych z Rejestru PESEL/Rejestru Mieszkańców-13.
−	 Decyzje umarzające postepowanie administracyjne w sprawie udostępnienia danych osobowych – 1
−	 Wnioski o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z Rejestru Mieszkańców-316.
−	 Wniosek o wydanie zaświadczenia w formie formularza wielojęzycznego – 1.
−	 Ilość przetworzonych subskrypcji-128.
−	 Ilość utworzonych oraz obsłużonych zleceń usunięcia niezgodności w adresach pobytu stałego lub 

czasowego – 61.
−	 Decyzje o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego – 16 (w tym 11 sprawy wszczęte w 2019r.). 
−	 Decyzje o zameldowaniu na pobyt czasowy – 7 (w tym 4 sprawy wszczęte w 2019r.). 
−	 Decyzje o odmowie wymeldowania z miejsca pobytu stałego – 1 (sprawa wszczęta w 2019r.). 
−	 Decyzja o odmowie zameldowania na pobyt czasowy – 2 ( w tym 1 sprawa wszczęta  w 2019r.). 
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−	 Decyzje umarzające postępowanie administracji – 6 (w tym 4 sprawy wszczęte w 2019r.).
Sprawy w toku z zakresu udostępnienia danych osobowych z Rejestru PESEL/Rejestru Mieszkańców – 14.
Postępowania administracyjne o wymeldowanie w toku – 12. 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu rejestru wyborców – 2. 

REJESTR WYBORCÓW 
−	 Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie rejestru wyborców oraz przekazywanie okresowych infor-

macji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. 
−	 Sporządzenie w systemie informatycznym SELWIN „Spisu wyborców” (Wybory Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej 2020r. I i II tura). 
−	 Wydanie 262 zaświadczeń o prawie do głosowania w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011r. Kodeks wyborczy.
−	 Weryfikacja zgłoszonych kandydatów w systemie informatycznym Wsparcie Organów Wyborczych 

WOW w oparciu o „Rejestr Wyborców”. 
−	 Weryfikacja 76 wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w systemie infor-

matycznym Wsparcie Organów Wyborczych WOW (https://wow.kbw.gov.pl) w oparciu o „Rejestr 
Wyborców”. 

−	 Skreślenie ze spisu wyborców 587 osób na podstawie otrzymanego „Zawiadomienia o dopisaniu lub 
wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania”.

−	 Realizacja 90 wniosków o dopisanie do spisu wyborców, które zostały złożone osobiście bądź za 
pośrednictwem platformy epuap.

−	 Wysłanie 90 „Zawiadomień o dopisaniu lub wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwo-
dzie głosowania” do innych gmin za pośrednictwem Portalu Informacyjnego Administracji. 

−	 Aktualizacja Spisu Wyborców na podstawie otrzymanych „Zawiadomień o wpisaniu wyborcy do 
rejestru wyborców” poprzez wykonywanie czynności w Systemie SELWIN oraz w systemie infor-
matycznym „Centralny Rejestr Informacji Dodatkowych” – 23. 

−	 Wydanie 8 decyzji o wpisie do rejestru wyborców (aktualizacja Spisu wyborców w systemie SEL-
WIN „Rejestr wyborców” oraz w systemie informatycznym „Centralny Rejestr Informacji Dodatko-
wych na podstawie złożonych wniosków o wpis do rejestru wyborców, w tym wysłanie przez PIA 
stosownych informacji do właściwych Urzędów). 

−	 Wydanie 5 pełnomocnictw do głosowania na podstawie złożonych wniosków oraz doręczenie ich do 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy. 

−	 Dopisanie do spisu wyborców 481 osób na podstawie otrzymanego wykazu wyborców z Zakładu 
Karnego w Płocku, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Płońsku, Samodzielnego Publicznego Ze-
społu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

−	 Przekazanie 328 zawiadomień przez System „Portal Informacyjny Administracji” do właściwych 
Urzędów.

−	 Sporządzenie „Komunikatu” dla wyborców przebywających w SPZZOZ Płońsk oraz przekazanie 
stosowanej informacji do Dyrektora ww. placówki. 

−	 Wysłanie 96 komunikatów do osób które przebywały w SPZZOZ w Płońsku, dot. głosowania w II 
turze Wyborów Prezydenckich.



Raport o stanie Gminy Miasta Płońsk 2020 160

b) Urząd Stanu Cywilnego 
W Urzędzie Stanu Cywilnego w Płońsku realizowane są zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu 

cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. Bieżąca  obsługa interesantów polega głównie  na sporządzaniu  aktów 
urodzenia, małżeństw i zgonów.  Systematycznie na wniosek interesanta  lub zlecenie innych urzędów stanu cy-
wilnego z całego kraju akty są  migrowane z ksiąg papierowych do systemu elektronicznego Źródło i wydawane.

Ponadto wykonywanych jest szereg innych czynności dotyczących aktów stanu cywilnego. 
W dni powszednie i weekendy udzielane są śluby cywilne, w większości w siedzibie urzędu, ale również, 

na wniosek, w plenerze. Odbywają się także jubileusze 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego. 
Rok 2020 ze względu na panującą epidemię, był specyficzny również pod względem zadań wykonywa-
nych w USC. W porównaniu do roku poprzedniego znacznie wzrosła liczba zgonów. Mniej było za to 
urodzeń, a także zawieranych małżeństw, zarówno cywilnych jak i konkordatowych. Znacznie wzrosła 
także liczba ślubów odwołanych.

Statystyka czynności wykonywanych w USC:
−	 sporządzanie aktów urodzenia – 527 (2019-596)
−	 sporządzanie aktów małżeństwa – 89 (2019-125)
−	 sporządzanie aktów zgonu-620 (2019 – 378)
−	 migracja aktów do systemu elektronicznego Źródło – 2773
−	 wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – 5012
−	 zamieszczanie wzmianek dodatkowych przy aktach stanu cywilnego – 350
−	 przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka – 172
−	 udzielanie ślubów cywilnych – 38
−	 wydawanie zaświadczeń o możliwości zawarcia związku małżeńskiego (śluby konkordatowe) – 80
−	 przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie aktu stanu cywilnego – 2524
−	 transkrypcje (wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg) – 35
−	 uzupełnianie aktów stanu cywilnego – 19
−	 prostowanie aktów stanu cywilnego – 44
−	 decyzje administracyjne – 20

c) Kancelaria Urzędu
Do najważniejszych zadań realizowanych przez Kancelarię Urzędu w 2020 roku należało: kierowanie 

interesantów do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub podmiotów zewnętrznych, przyjmowanie 
i rozdzielanie korespondencji wewnątrz Urzędu, prowadzenie ewidencji korespondencji wpływającej do 
Urzędu w systemie tradycyjnym wspomaganym przez informatyczny system do rejestracji spraw i doku-
mentów pn. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), przyjmowanie zgłoszeń interesantów na dyżur 
Burmistrza, I Zastępcy Burmistrza, II Zastępcy Burmistrza, prowadzenie obsługi tablic ogłoszeniowych, 
obsługa i uaktualnianie Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie obsługi centrali telefonicznej, przy-
gotowywanie korespondencji do doręczania i odbioru z poczty.

Ilość korespondencji która wpłynęła do UM w Płońsku w 2020 roku – 13 841 sztuk.
Ilość zgłoszeń interesantów na dyżur Burmistrza – 121, I Zastępcy Burmistrza – 101,  

II Zastępcy Burmistrza – 2.
Ilość korespondencji wypływającej z UM w Płońsku, dostarczonej za pośrednictwem Poczty Polskiej 

– ok. 9.992 sztuk.
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Ilość korespondencji wypływającej z UM, dostarczonej za pośrednictwem gońców – ok. 11.543 sztuk.
Łączna ilość korespondencji wypływającej z Urzędu Miejskiego w Płońsku – ok. 21 535 sztuk.

16. Strategia komunikacji społecznej i konsultacji społecznych Gminy Miasto Płońsk  
„Strategia komunikacji społecznej i konsultacji społecznych Gminy Miasto Płońsk na lata 2018-2022” 

to dokument, którego głównym założeniem jest wyznaczenie konkretnych celów strategicznych dla ko-
munikacji Płońska oraz na ich bazie stworzenie celów operacyjnych oraz wskazanie kierunków działań, 
zgodnych i powiązanych z wizją rozwoju gminy.

Realizując zadania z zakresu promocji miasta budowany jest wizerunek wiarygodnego, otwartego i 
sprawnie komunikującego się z innymi podmiotami Samorządu Miasta. Biuro Promocji realizuje zdania 
na płaszczyźnie wewnętrznej dot. mieszkańców Płońska oraz zewnętrznej dot. wszystkich grup, które nie 
są mieszkańcami miasta, ale potencjalnie mogą być zainteresowani ofertą Płońska.

Biuro Promocji w 2020 roku realizowało zadania zgodne z celami strategicznymi i operacyjnymi  za-
wartymi w   „Strategia komunikacji społecznej i konsultacji społecznych Gminy Miasto Płońsk na lata 
2018-2022”. Wśród tych zadań należy wymienić m.in. zadania dot. komunikacji kompleksowej oferty 
miejskiej, odświeżenia stron internetowych jednostek i spółek, regularnej aktualizacji strony urzędu oraz 
portali społecznościowych, regularnego wydawania Gazety Płońskiej Biuletynu Informacyjnego Urzędu, 
organizacji wydarzeń i eventów skierowanych do mieszkańców Płońska, konsultacji społecznych, przekazy-
wania imiennych body dla noworodków, realizacji działań wspierających Klub Seniora, wydawania broszur 
z oferta miejską oraz promujących tereny inwestycyjne, prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej, 
współorganizacji konferencji prasowych, a także monitoringu mediów. 

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w roku 2020 należą:
−	 Organizacja eventów i uroczystości patriotycznych – 8
−	 Współorganizacja wydarzeń kulturalnych – 18
−	 Zadania związane z promocją terenów inwestycyjnych – 1
−	 Wydawanie Gazety Płońskiej Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego – 4 
−	 Współpraca z telewizją w zakresie rejestrowania i emitowania najważniejszych wydarzeń z życia 

miasta – 35
−	 Publikacja materiałów na stronie www.plonsk.pl – 1149
−	 Udział w wystawach – 1
−	 Przeprowadzenie konsultacji społecznych – 2
−	 Przekazanie małym mieszkańcom Płońska imiennych body z herbem miasta – 66
−	 Publikacja materiałów prasowych promujących działanie Samorządu Miejskiego w mediach ogól-

nopolskich i lokalnych – 12
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17. Spółki Komunalne
Z uwagi na fakt, że Gmina Miasto Płońsk posiada 100% udziałów w każdej ze spółek komunalnych, a 

także i to, że spółki zaspakajają potrzeby ludności Miasta w ramach gospodarki komunalnej, zdecydowano 
się na zamieszczenie w raporcie podstawowych danych o ich działalności w roku 2020.

a) Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o.

INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT PRZEDSIĘBIORSTWA 

Nazwa przedsiębiorstwa Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o.

Adres ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk

Data rejestracji w KRS 06/11/2002r.

Numer NIP 567-000-38-07

Numer REGON 130335984

Numer KRS 0000132636

Właściciel Gmina Miasto Płońsk 

Zarząd Janusz Chłopik 

Rada Nadzorcza
Artur Tomczyk - Przewodniczący  
Andrzej Staniszewski – Sekretarz
Artur Dominiak – Członek 

Siedziba Spółki znajduje się przy ulicy Zajazd 8 w Płońsku, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 7. Obiekt 
składa się z: 

−	 magazynu nr 1 o powierzchni 177,00 m²,
−	 malarni o powierzchni 96,00 m²,
−	 magazynu nr 2 o powierzchni 138,00 m²,
−	 magazynu nr 3 o powierzchni 420,00 m²,
−	 budynku socjalno-biurowego o powierzchni 310,00 m².

W 2020 r. zakupiono nowe środki transportu: samochód ciężarowy MAN, samochód dla grupy zajmującej 
się zielenią miejską oraz przyczepę rolniczą.
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 Spółka działa na terenie całej Polski, jednak jej podstawowa aktywność koncentruje się na rynku 
lokalnym – mieście Płońsk, powiecie płońskim oraz podregionie ciechanowsko-płońskim województwa 
mazowieckiego. 

Podstawowa działalność ZDiM Sp. z o.o. obejmuje: 
• inwestycje drogowe, 
• utrzymanie i remonty dróg,
• utrzymanie zieleni.

W poprzednich latach Spółka ZDiM Sp. z o.o. prowadziła działalność komercyjną w  zakresie realizacji 
remontów i inwestycji drogowych na rynku lokalnym. Od października 2014 r. za sprawą intensywnych 
działań burmistrza i zarządu, zostały powierzone Spółce zadania własne Gminy Miasto Płońsk w zakresie 
gminnych dróg, ulic, mostów, placów, zieleni gminnej i zadrzewień oraz kanalizacji deszczowej. Spółka 
zachowuje proporcje w stosunku 50/50 działalność powierzona i komercyjna. 

Umowa z miastem pozwala na realizację szeregu inwestycji na terenie Płońska. Większość robót spółka 
realizuje we własnym zakresie. Podwykonawcy do realizacji zadań typu: ułożenie nawierzchni mineralno 
– asfaltowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej wyłaniani są w oparciu o Ustawę prawo zamówień pu-
blicznych. W takim samym trybie odbywa się zakup materiałów budowlanych. Spółka poszukuje również 
kontraktów na rynku komercyjnym i realizuje je w ramach posiadanego potencjału. Priorytetem jest zawsze 
umowa wykonawcza z miastem.                            

Najważniejsze roboty powierzone wykonane w 2020 roku to między innymi:
−	 Przebudowa ulicy Biedronki w ramach „Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – opraco-

wanie projektu, budowa i remonty dróg”,
−	 Przebudowa ulicy Fiołkowej – etap II w ramach „Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych – 

opracowanie projektu, budowa i remonty dróg”,
−	 Utrzymanie dróg: oznakowania pionowe i poziome dróg gminnych,
−	 Remont nawierzchni chodników kostką brukową,
−	 Utrzymanie, pielęgnacja i konserwacja zieleni gminnej na terenie miasta Płońska, w tym usuwanie 

ptasich gniazd, 
−	 Oczyszczanie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasto Płońsk,
−	 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i targowisk miejskich.

Do najważniejszych robót komercyjnych realizowanych w 2020 roku należą między innymi:
−	 Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej. Budowa projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku 
od km 1+015 do km 2 + 817,81 długości 1802,81 m oraz Budowa obwodnicy wewnętrznej centrum 
miasta Płońska km 0+000 – 0+650,72,

−	 Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej. Część 1. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj – budowa braku-
jących odcinków ścieżek rowerowych, 2 kładek przez rzekę Płonkę, tunelu pod torami kolejowymi i 
parkingów typu „Parkuj i Jedź” oraz budowa i wymiana oświetlenia,
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−	 Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej. Część 4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze nr 3021W Płońsk 
– Raciąż na odcinku Płońsk – Arcelin Część 5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu dróg nr 
3021W oraz nr 3075W (ulica Kopernika od ul. Szkolnej i ul. Młodzieżowa od ronda),

−	 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bema w Sierpcu,
−	 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Radzanów – zlewnia P2,
−	 Remont chodników i układów komunikacyjnych na oczyszczalni ścieków w Poświętnem,
−	 Wykonanie trawników na terenie oczyszczalni ścieków w Poświętnem oraz na terenie bazy PGK w 

Płońsku Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 4,
−	 Naprawa nawierzchni po robotach kablowych (roboty zlecone przez  AMZ ELEKTRO Sp. z o.o.)

Zatrudnienie w Zarządzie Dróg i Mostów jest zmienne ze względu na specyfikę wykonywanych prac 
budowlanych na przestrzeni roku kalendarzowego.

Na koniec roku 2020 zatrudnionych było 45 osób.
Przeciętne zatrudnienie na przestrzeni pięciu lat jest umieszczone poniżej, wraz ze średnim wynagro-

dzeniem brutto. 

Średnia płaca w ZDiM Sp. z o.o.

ROK
Średnie  
zatrudnienie na 
przestrzeni lat

Płaca brutto
% wzrost płac  
w stosunku do roku  
poprzedniego

2014 35 pracowników 3660,21 2,61%

2015 34 pracowników 3640,17 -0,55%

2016 31 pracowników 3460,96 -4,92%

2017 34,4 pracowników 3560,94 2,89%

2018 36,6 pracowników 3906,79 9,71%

2019 34,4 pracowników 4172,96 6,81%

2020 39,9 pracowników 4705,37 12,76%

b) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w Płońsku Sp. z o.o.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

−	 pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody pitnej, 
−	 odbiór i oczyszczanie ścieków, 
−	 odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych, 
−	 odbiór i unieszkodliwianie odpadów płynnych, 
−	 mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, 
−	 sprzedaż paliw płynnych, 
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−	 laboratoryjne badania wody i ścieków, 
−	 budowa podziemnego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego, 
−	 sprzedaż pojemników na odpady stałe. 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

−	 w zakresie zaopatrzenia w wodę – obszar Miasta Płońsk i w części Gminy Płońsk, 
−	 w zakresie odbioru ścieków systemem kanalizacji podziemnej – obszar Miasta Płońsk, Gminy Płońsk 

i Gminy Baboszewo, 
−	 w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów stałych – 12 gmin z powiatu płońskiego i płockie-

go – łącznie ok. 85 tys. mieszkańców, 
−	 w zakresie zagospodarowania odpadów stałych – ok. 60 gmin z kilku powiatów ok. 150 tyś. miesz-

kańców, 
−	 w zakresie odbioru taborem asenizacyjnym i oczyszczania nieczystości płynnych – 10 gmin głównie 

z terenu powiatu płońskiego. 

MAJĄTEK SPÓŁKI 

I. Służący zaopatrzeniu w wodę:
−	 Studnie głębinowe szt. 5 o łącznej wydajności 953 m3/h
−	 Sieci wodociągowe o średnicy 80-350 mm dł. 60,6 km
−	 Przyłącza wodociągowe o średnicy 25-80 mm (w obsłudze Spółki) 2849 szt.
−	 Stacja Uzdatniania Wody z technologią Culligan o wydajności max. dobowej 7500 m3/h składająca 

się z:
• budynku administracyjnego o kubaturze: 3508,67 m3,
• budynku technologicznego o kubaturze: 5159,43 m3,
• zbiornika wody surowej 2 x 175,00 m3,
• zbiorników wody czystej 3 szt. żelbetowych o poj. 1000 m3 każdy,
• osadników wód popłucznych o poj. 237 m3,
• trafostacji,
• budynku garażowego o kubaturze 1500 m3

II. Służący odbiorowi i oczyszczaniu ścieków dopływających systemem kanalizacji podziemnej 
oraz dowożonych: 

−	 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowa o śr. 0,2 – 1,0 m o dł. 56,4 km
−	 Przyłącza kanalizacyjne o średnicy 150-200 mm (częściowa własność Spółki ok. 950 szt.) - 2571 szt.
−	 Pompownie sieciowe kpl. 15
−	 Oczyszczalnia Ścieków przewidziana dla 66 tys. RLM-ów, składająca się z: 

• budynku administracyjnego o kubaturze 1912,97 m3, 
• budynku warsztatowego o kubaturze 2982 m3, 
• budynków pompowni kpl. 3,
• piaskownika poziomego kpl. 1, 
• osadników wstępnych żelbetowych o śr. 25 m kpl. 2,
• osadników wtórnych żelbetowych o śr. 25 mm kpl. 2, 
• komór nitryfikacji i denitryfikacji żelbetowych kpl. 2 o łącznej pojemności 6000 m3,
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• budynku operacyjnego przygotowania osadów do fermentacji kpl. 1 - kubatura 315,84 m3,
• komory predenitryfikacji kpl. 1 kubatura 345,60 m3, 
• komory defosfatacji kpl. 1 kubatura 1035,54 m3, 
• komory oczyszczania odcieków ze składowiska i z odwadniania osadów – oddzielny ciąg tech-

nologiczny z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym - kubatura 2762,28 m3, 
• stacji odwadniania osadów, 
• komory fermentacji osadów ściekowych o pojemności 2200 ton osadów i 1600 m3 biogazu, 
• komory retencji i schładzania osadów pofermentacyjnych o poj. 3500 ton osadów, 
• magazynu osadów pofermentacyjnych odwodnionych, 
• stacji agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy 190/230 kW napędzanego biogazem, 

zintegrowanej z systemem energetycznym oczyszczalni i urządzeń zabezpieczających obiekt w 
ciepło oraz sieć cieplną dystrybucji ciepła o dł. 200 m, 

• systemu technologicznych sieci podziemnych wod.-kan., energetycznych, systemu automatyki 
i sterowania ze stacją komputerową z wizualizacją pracy pompowni w Płońsku oraz na terenie 
gminy Płońsk

−	 Instalacja fotowoltaiczna o mocy 48,3 kW posadowiona na gruncie w systemie balastowym, skła-
dająca się ze 140 paneli fotowoltaicznych o mocy 345 kW i inwertera trójfazowego o mocy 50 kW, 
przetwarzająca energię słoneczną na elektryczną, zainstalowana dla potrzeb zasilania pompowni P-1 
przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku

III. Służący zagospodarowaniu odpadów: 
−	 Hala sortowni o kubaturze 38 555 m3 wyposażona w: 

• halę przyjęcia odpadów zmieszanych, 
• halę przyjęcia odpadów selektywnie zbieranych, 
• rozrywarkę worków, 
• linię sortowniczą systemu SUTCO wyposażoną w sito obrotowe o średnicy 3 m i dł. 12 m, 
• 7 kabin sortowniczych wentylowanych i klimatyzowanych, 
• 7 separatorów optopneumatycznych, 
• 1 separator balistyczny
• 2 separatory magnetyczne
• prasę hydrauliczną do prasowania odpadów wysortowanych, 
• system przenośników – 79 szt. 
• kontenery „bunkrowe” do gromadzenia odpadów wysortowanych 4 szt., 
• boksy do gromadzenia odpadów wysortowanych – 11 szt., 
• sprężarki powietrza do zasilania separatorów optopneumatycznych 4 kpl., 
• stację odbioru frakcji biologicznej wysortowanej na sicie dwustanowiskową, 
• prasokontenery do balastu kpl. 2. 

−	 Kompostownia frakcji biologicznej oraz odpadów zielonych wyposażona w: 
• 6 żelbetowych napowietrzanych i nawadnianych komór kompostowniczych o kubaturze  

278,2 m3 każda, systemu Biodegma, 
• plac kompostowniczy o nawierzchni asfaltowej o pow. 4040 m2
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−	 Magazyn surowców wysortowanych o kubaturze 4795 m3 i zadaszona hala do magazynowania kom-
postu o kubaturze 24 802 m3

−	 Składowisko Odpadów składające się z: 
• zamkniętej i zrekultywowanej kwatery nr 1 o pojemności 375 000 m3 - kwatera wyeksploato-

wana,
• zamkniętej z dniem 31.05.2019 r. kwatery nr 2 o poj. 187 500 m3, 
• kwatery nr 3 o pojemności 540 000 m3

Kwatery wyposażone są w system zabezpieczający wody podziemne (KW2 i KW3), instalację odga-
zowania, instalację drenażową z 3 pompowniami i 2 zbiornikami retencyjnymi o poj. 280 m3 każdy oraz 
wizyjny system kontroli monitorujący teren składowiska za pomocą 18 punktów kamerowych.

IV. Majątek pozostały trwały zlokalizowany przy ul. Mickiewicza 4: 
−	 Budynek administracyjno-socjalny o kubaturze 5594,75 m3

−	 Stacja paliw ze zbiornikami podziemnymi o łącznej poj. 100 000 l
−	 Budynki garażowe o kubaturze 3561,67 m3 
−	 Budynki magazynowe o kubaturze 2700,9 m3 
−	 Budynek warsztatu samochodowego i ogólnomechanicznego o kubaturze 2287,07 m3

−	 Oddany do użytku w 2020 roku, nowy budynek warsztatu samochodowego i ogólnomechanicznego 
o kubaturze 4275,0 m3

V. Majątek ruchomy: 
−	 Samochody specjalne (śmieciarki, samochody do wywozu kontenerów, naczepy tzw. ruchoma pod-

łoga, samochody do odbioru surowców selektywnie zbieranych, samochody do czyszczenia kanali-
zacji, asenizacyjne) – 36 szt. 

−	 Zamiatarki – 3 szt. 
−	 Samochody wywrotki – 2 szt. 
−	 Samochody – pogotowia techniczne - 7 szt. 
−	 Samochody osobowe i dostawcze – 5 szt. 
−	 Koparki, spycharki, kompaktory do przewozu i zagęszczania odpadów na Składowisku – 8 szt. 
−	 Agregaty prądotwórcze na podwoziu kołowym – 2 szt. 
−	 Agregaty prądotwórcze stacjonarne – 1szt. 
−	 Sprężarki na podwoziu kołowym - 1 szt. 
−	 Podnośniki i wózki widłowe - 8 szt. 
−	 Ładowarki przegubowe i teleskopowe – 7 szt. 
−	 Ciągniki – 6 szt. 
−	 Przyczepy i naczepy – 13 szt. 
−	 Beczki asenizacyjna ciągnikowe – 3 szt. 

Zatrudnienie wg stanu na dzień 31.12.2020
−	 Umowa o pracę (238),
−	 Umowa zlecenie (1).
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Przetargi 
W 2020 roku Spółka ogłosiła:

−	 19 przetargów nieograniczonych klasycznych,
−	 2 przetargi nieograniczone sektorowe, 
−	 21 zapytań ofertowych klasycznych,
−	 4 zapytania ofertowe sektorowe.
W 2020 r. Spółka uczestniczyła w 15 przetargach. 

Nakłady inwestycyjne (netto) poniesione przez Spółkę w 2020 roku

Lp. Wyszczególnienie
Nakłady in-
westycyjne 
(w zł)

I Budowa nowych lub ulepszenie istniejących obiektów, w tym: 1 075 904,45

1 Budowa wiaty przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 19 955,00

2 Budowa rozdzielni kompaktowej oraz jej zasilenia kablem ziemnym 301 800,00

3 Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie przepompowni ścieków P-1 132 400,00

4 Budowa budynku warsztatowego 1 150,00

5 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Płońsk 120 636,95

6 Modernizacja stacji transformatorowej na oczyszczalni ścieków 75 500,00

7 Wykonanie kontenerowego budynku obsługi wagi samochodowej w Zakładzie Zagospodaro-
wania Odpadów 51 563,00

8 Wykonanie kontenerowego budynku dozorcy w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 52 314,00

9 Rozbudowa Stacji Paliw o część socjalną dla pracowników 27 674,62

10 Wykonanie wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów w Dalanówku 237 777,77

11 Modernizacja oczyszczalni ścieków - technologiczna zmiana procesu oczyszczania ścieków 55 133,11

II Zakupy inwestycyjne, w tym: 391 600,84

1 Zakup samochodu ciężarowego Scania P230 śmieciarka WPN1NN9 rok produkcji 2008 118 197,50

2 Zakup urządzenia dezodoryzacji Photowent PH 500 do przepompowni ścieków P1 rok pro-
dukcji 2020 82 764,23

3 Zakup serwera Dell Poweredge T440 dla potrzeb Zakładu Zagospodarowania Odpadów rok 
produkcji 2020 16 545,00

4 Zakup przenośnego aparatu do pobierania prób ISCO Avalanche rok produkcji 2020 36 530,77

5 Zakup komputera do diagnostyki Texa Axone Nemo2 dla potrzeb warsztatu samochodowego 
rok produkcji 2020 19 998,01

6 Zakup podnośnika nożycowego Haulotte Compact 10N rok produkcji 2008 26 800,00

7 Zakup kosiarki RIDER 214 TC dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków rok produkcji 2020 12 601,63

8 Zakup urządzenia MDL AQUA 100 wraz ze zbiornikiem technologicznym 500l rok produkcji 
2020 20 763,70

9 Zakup komputerowego systemu inspekcji wizyjnej RTE 70/800 z zoom i pantografem rok pro-
dukcji 2020 57 400,00

III Leasing środków trwałych, w tym: 5 007 737,50

1 Koparka kołowa Caterpillar M318F  rok produkcji 2020 757 037,50

2 Śmieciarka MAN TGS 28.330 GA332GF rok produkcji 2020 699 000,00
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3 Samochód ciężarowy Mercedes Atego 1318L hakowiec GA791GF rok produkcji 2017 230 900,00

4 Samochód specjalny zamiatarka Mercedes-Benz Atego 1323 GA859GG  rok produkcji 2016 590 000,00

5 Samochód ciężarowy MAN TGS 28.430 hakowiec GA679GF rok produkcji 2020 487 300,00

6 Ładowarka teleskopowa Manitou MLT845 rok produkcji 2020 457 000,00

7 Kompaktor TANA 320H rok produkcji 2020 1 650 000,00

8 Wózek widłowy Toyota 52-8FDF30  rok produkcji 2020 136 500,00

IV Kompleksowa modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów, w tym: 7 693 475,74

1 Przenośniki taśmowe 235 000,00

2 Separator (tworzywa sztuczne nr 112) 750 000,00

3 Separator (folia nr 119) 750 000,00

4 Separator (3D1 nr 133) 750 000,00

5 Separator (3D3 nr 146) 750 000,00

6 Przebudowa konstrukcji wsporczych istniejących urządzeń 135 000,00

7 Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczych nowych urządzeń 135 000,00

8 Przebudowa istniejących kabin sortowniczych z dostosowaniem ich do nowych wymagań 225 000,00

9 Przebudowa instalacji klimatyzacyjnych w kabinach sortowniczych 325 000,00

10 Uzupełnienie instalacji informatycznej z włączeniem nowych urządzeń do istniejącego syste-
mu sterowania linią sortowniczą 200 000,00

11 Przebudowa instalacji sprężonego powietrza z uwzględnieniem nowych sorterów 650 000,00

12 Uzupełnienie instalacji energetycznej do zasilania nowych urządzeń 100 000,00

13 Modernizacja sita bębnowego 180 000,00

14 Program komputerowy sterowania linią sortowniczą wraz z systemem wizualizacji 60 000,00

15 Rozruch mechaniczny 11 000,00

16 Rozruch technologiczny i testy wydajnościowe 2 396 000,00

17 Wykonanie kontenerowego punktu przyjmowania rzeczy używanych nie stanowiących odpa-
dów, celem ponownego użycia 30 000,00

18 Wynagrodzenie inspektora nadzoru wraz z narzutami płatnika składek 10 595,70

19 Pozostałe nakłady 880,04

V RAZEM nakłady inwestycyjne 2020 roku (netto) 14 168 718,53

Nakłady inwestycyjne łącznie 14 168 718,53 zł, z tego: 
−	 środki własne – 9 359 918,53 zł, 
−	 środki własne zrefundowane w 2020 roku w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z fun-

duszy Unii Europejskiej projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja zakładu w celu zwiększenia re-
cyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych”  realizowanego przez Spółkę 
(dotyczy kompleksowej modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów) – 4 808 800,00 zł

Główne zadania remontowe zrealizowane przez Spółkę w 2020 roku

1. Remont placu składowego Zakładu Oczyszczania Miasta 188 459,86 zł
i Warsztatu na terenie Bazy Spółki
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2. Remont chodników i układów komunikacyjnych na oczyszczalni  80 511,91 zł
ścieków po robotach związanych z budową dodatkowego ciągu 
technologicznego oczyszczania ścieków

3. Kompleksowe remonty majątku ruchomego Spółki (samochody             236 741,00 zł
wywrotki trzyosiowe 2 szt., ładowarka przegubowa JCB Basic, 
kompaktor Bomag na składowisku odpadów) 
 
4. Wymiana posadzki w garażach dla samochodów ciężarowych  63 019,34 zł
Zakładu Oczyszczania Miasta na terenie Bazy Spółki
 
5. Remont wiaty na szkło (przygotowanie do pracy w okresie zimowym)  37 000,00 zł
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
 
6. Remont hali sortowni odpadów - komunikacji łącznika do wiaty,  86 000,00 zł
zadaszenia przejścia przez halę oraz przegrody ppoż. wewnątrz hali 
w celu oprawy bezpieczeństwa pracowników – eliminacji 
dotychczasowej komunikacji przez halę nadawy

7. Wymiana nawierzchni drogowych na podjazdach do kontenerowych 53 997,16 zł 
stacji załadunku frakcji BIO i balastu

8. Remont drzwi garażowych w budynkach garaży Zakładu Oczyszczania  65 300,00 zł
Miasta na terenie Bazy Spółki przy ul. Mickiewicza 4 oraz budynku 
na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Mazowieckiej 3

9. Remonty, naprawy i konserwacje bieżące majątku ruchomego         1 679 764,15 zł
(łącznie 693 zlecenia) i stacjonarnego Spółki (łącznie 59 zleceń) 
oraz remonty kontenerów i pojemników (łącznie 66 szt.) 
– wykonane siłami własnymi Warsztatu ogólnomechanicznego Spółki

10. Pozostałe remonty, naprawy i konserwacje bieżące składników           470 000,00 zł
majątkowych Spółki wykonywane przez specjalistyczne zakłady zewnętrzne

11. Remont sieci wodociągowej w ul. Wolności i ul. Grunwaldzkiej             35 000,00 zł
(rondo przy obwodnicy centralnej w Płońsku) – sieć o długości 95 mb 
i średnicy 110 oraz 250 mm
  
Łącznie (netto) 2 995 793,42 zł (całość środki własne) 
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Obsługa klienta
W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji: 

−	 Ilość warunków technicznych – 79
−	 Ilość zleceń na przył. wod.-kan. – 45
−	 Ilość zawartych umów w 2020 roku:

• wspólnoty mieszkaniowe – 5
• osoby prywatne – 80 
• instytucje – 35

W Zakładzie Oczyszczania Miasta: 
−	 Ilość zawartych umów w 2020 roku – 272

W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów: 
−	 Ilość umów z odbiorcami według stanu na dzień 31.12.2020 – 27

Pozostałe:
−	 Inne umowy z odbiorcami według stanu na dzień 31.12.2020 (dostawy paliw, olejów, tankowania 

pojazdów) - 29. 

Pozyskane środki zewnętrzne
Spółka w 2020 roku zakończyła i rozliczyła zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja zakładu w celu 

zwiększenia recyklingu odpadów surowcowych bez zwiększenia mocy przerobowych” (przebudowa Sortowni 
Odpadów), na które uzyskała w latach wcześniejszych dofi nansowanie w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 
„Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 (umowa o dofi nansowanie nr RPMA.05.02.00-14-8535/17-00 zawarta w dniu 30 listopada 2018 
roku) w kwocie 7 992 000,- zł. 

Kwota przyznanej dotacji w całości wpłynęła na rachunek bankowy Spółki w 2020 roku. 

c) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Spółka z o.o. rozpoczęło swoją działalność
jako spółka prawa handlowego z dniem 01.01.1998 r.
Siedzibą Spółki jest miasto Płońsk.
Adres: 09-100 Płońsk, ul. Przemysłowa 2.
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Przedmiotem działania Spółki jest:
−	 Produkcja, gromadzenie i dystrybucja pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, 

 energetycznych i innych,
−	 wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
−	 budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ,
−	 naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
−	 naprawa i konserwacja maszyn,
−	 naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

Spółka posiada koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, oraz wytwarzanie energii 
elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Faktyczny kapitał zakładowy Spółki 
wynosi 12 516 500 zł (dwanaście milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 25 
033 (dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści trzy) równych i niepodzielnych udziałów, po 500 zł (słownie: 
pięćset złotych) każdy.

Właścicielem Spółki jest Gmina miasto Płońsk.
Działalnością Spółki kieruje Zarząd.
Jednoosobowy skład Zarządu – Dariusz Marczewski – Prezes Zarządu.
Funkcje kontrolne sprawuje Rada Nadzorcza w składzie:
−	 Maria Grabowska – Przewodnicząca Rady
−	 Jerzy Żelichowski – Wiceprzewodniczący Rady
−	 Marzanna Zielińska – Sekretarz Rady
−	 Grzegorz Gruchała – członek
−	 Piotr Sawicki - członek

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 116390.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. wyprodukowało w roku 2020 - 248.509 GJ 

energii cieplnej tj. o 14.167 GJ więcej niż w 2019 r. 
Sprzedaż energii cieplnej w roku 2020 wyniosła 173 107,74 GJ, tj. o 2 617,59 GJ więcej niż w roku 

2019 roku.
Do wytworzenia 248 509 GJ energii cieplnej zużyto 1 869 Mg miału węglowego o średniej wartości 

opałowej 21,3 MJ/kg, oraz 27.204 Mg biomasy o średniej wartości opałowej ok. 9,73 MJ/kg. Energia cieplna 
wytwarzana jest w Centralnej Ciepłowni, na bazie trzech kotłów: WRm-15 , WR-7 oraz kotła parowego 
OS-14 o łącznej mocy 32,2 MW.

Do odbiorców energia cieplna przesyłana jest magistralą ciepłowniczą o długości 2.607 mb, osiedlowymi 
sieciami rozdzielczymi o długości 16 866 mb. Odbiorcy grupy C-4 pobierają ciepło za pomocą zewnętrznych 
instalacji odbiorczych o długości 2 911 mb.

W 2020 roku Spółka wyprodukowała 7 121 MWh energii elektrycznej tj. o 1 025 MWh więcej niż w 
2019 r. Do produkcji ww. ilości energii elektrycznej zużyto 30 561 GJ energii cieplnej.

Ze sprzedaży energii elektrycznej Spółka w 2020 r. uzyskała przychód w wysokości 1 210 764,74 zł. Ze 
sprzedaży praw majątkowych uzyskano przychód w wysokości  1 102 024,12 zł.

W 2020 r. sprzedano 7 000 jednostek EUA i z tego tytułu uzyskano przychód w wysokości 756 090,00zł.
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Zatrudnienie w Spółce za 2020 r. (stan na 31.12.2020) kształtuje się w sposób następujący:
−	 przeciętna liczba zatrudnionych – 53,14
−	 pracujący w osobach w dniu 31.12.2020 r. – 55
−	 w tym: pełnozatrudnieni – 52
−	 niepełnozatrudnieni – 3
Średnia wieku załogi wynosi  ok. 50 lat.
Ogółem przychody za 2020r. ze sprzedaży energii cieplnej, przychody finansowe, pozostałe
przychody operacyjne wg sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat wyniosły 18.648.120,83 zł.
Spółka zamknęła rok 2020 zyskiem netto w wysokości  621 436,40 zł.
Majątek Spółki finansowany jest kapitałami własnymi. 
Na dzień 31.12.2020 r. Spółka dysponuje kapitałami własnymi w kwocie 18 656 418,06 zł w tym:
−	 kapitał zakładowy – 12.516.500,00 zł
−	 kapitał zapasowy – 5 518 481,66 zł
−	 zysk netto roku obrotowego – 621 436,40 zł
Na prace remontowe i  konserwatorskie wydatkowano 353 954,65 zł.
Spółka dostarcza energię cieplną do 292 odbiorców. Moc zamówiona wynosi  ponad 26 083 MWt 
W 2020 r. majątek trwały Spółki został powiększony o środki trwałe w wysokości 2.580.660,01 zł. 
Zestawienie przyjętych środków w tabeli poniżej:

LP NAZWA ZADANIA Nr OT Nr środka

INWESTYCJE  

data  
przyjęcia węzły cieplne SC-instalacje

Sieci 
Cieplne 
- inwest. 
własne

Węzły 
cieplne 
- inwest. 
Własne

EC WNiP inne ŚT RAZEM

 
18-1 Sieć cieplna z przyłą-
czami  Zad. IV ul. Wolności, 
Rutk.

700 700-02-211 28.02.2020  396 618,85      396 618,85

 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Wolności 4 SP1 701 701-04-469 28.02.2020 85 920,76       85 920,76

 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Wolności 6 Hotel 702 702-04-469 28.02.2020 85 920,76       85 920,76

 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Wolności 8,10 703 703-04-469 28.02.2020 81 550,76       81 550,76

 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Wolności 12 PUP 704 704-04-469 28.02.2020 60 070,76       60 070,76

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Płocka 86 705 705-04-469 28.02.2020 77 260,76       77 260,76

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Płocka 101 PZD 706 706-04-469 28.02.2020 38 420,76       38 420,76

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Sienk. 8 CKP 707 707-04-469 28.02.2020 81 630,76       81 630,76

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Sienk. 8 ZS 1 708 708-04-469 28.02.2020 96 190,76       96 190,76

 
18-1 Sieć cieplna  
z przyłączami Zad. VI - 
rózne części miasta

709 709-02-211 31.07.2020  457 734,60      457 734,60

 
18-1 Sieć cieplna z 
przyłączami Zad. VII - ul. 
Wolności, Grunw., Sienk.

710 710-02-211 31.07.2020  289 300,00      289 300,00

 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Rutk. 5a 711 711-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Rutk. 5 712 712-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

ŚRODKI TRWAŁE przyjęte w roku 2020 - stan na dzień 31.12.2020 r.
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 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Rutk. 7 713 713-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. IV Węzeł  
ul. Wolności 20,1 714 714-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. IV Węzeł ul. 
Wolności 20,3 715 715-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Chopina 4 716 716-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Chopina 5 717 717-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Chopina 6 718 718-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Chopina 7 719 719-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Chopina 7a 720 720-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Paderewskiego 3 721 721-04-469 12.08.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VII Węzeł  
ul. PKP 722 722-04-469 12.08.2020 46 390,67       46 390,67

 18-1 Zad. VII Węzeł  
ul. Wolności 22 723 723-04-469 12.08.2020 47 470,67       47 470,67

 18-1 Zad. VII Węzeł ul. 
Wolności 24 724 724-04-469 12.08.2020 47 470,67       47 470,67

 18-1 Zad. VII Węzeł  
ul. Wolności 31 725 725-04-469 12.08.2020 47 470,67       47 470,67

 18-1 Zad. VII Węzeł  
ul. Wolności 33 726 726-04-469 12.08.2020 47 470,67       47 470,67

 18-1 Zad. VII Węzeł  
ul. Wolności 35 727 727-04-469 12.08.2020 47 470,67       47 470,67

 18-1 Zad. VII Węzeł  
ul. Wolności 37 728 728-04-469 12.08.2020 47 470,67       47 470,67

 20-4 Węzeł ul. Sportowa 13 
W.Senderski 729 729-04-469 31.08.2020    33 398,46    33 398,46

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Płocka 82 730 730-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Wyspiańskiego 3 731 731-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Wyspiańskiego 15 732 732-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Moniuszki 2 733 733-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Grunwaldzka 33a 734 734-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Szkolna 22 735 735-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Szkolna 24 736 736-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 18-1 Zad. VI Węzeł  
ul. Płocka 86F/3 737 737-04-469 25.09.2020 17 606,75       17 606,75

 20-1 Węzeł ul. Klonowa 6F  
Os. Burszt. Tarasy III etap 738 738-04-469 02.11.2020    52 788,79    52 788,79

 Wykup węzła - poleasingo-
wy ul. Północna 6 739 739-04-469 30.11.2020       74,75 74,75

 Wykup węzła - poleasingo-
wy ul. Północna 5 740 740-04-469 30.11.2020       97,89 97,89

 Wykup węzła - poleasingo-
wy ul. Północna 10 741 741-04-469 30.11.2020       88,99 88,99

 Wykup węzła - poleasingo-
wy ul. Północna 11 742 742-04-469 30.11.2020       85,43 85,43
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 Wykup węzła - poleasingo-
wy ul. Północna 13 743 743-04-469 30.11.2020       53,40 53,40

 Wykup węzła - poleasingo-
wy   ul. Północna 12 744 744-04-469 30.11.2020       112,13 112,13

 Wykup węzła - poleasingo-
wy   ul. Północna 18 745 745-04-469 30.11.2020       87,21 87,21

 Wykup węzła - poleasingo-
wy   ul. Północna 22 746 746-04-469 30.11.2020       88,99 88,99

 Wykup węzła - poleasingo-
wy ul. Padlewskiego 14 747 747-04-469 30.11.2020       160,19 160,19

 
20-2 Przyłącze sieci ciepl-
nej do MB Nieruchomości 
- etap nr 2 

748 748-02-211 14.12.2020   34 671,78     34 671,78

 
20-3 węzeł ul. Żołn. Wykl. 
Bud. E1 - MB Nierucho-
mości

749 749-04-469 31.12.2020   43 438,51     43 438,51

 
Uprawnienia do emisji 
CO2  - stawka jednostkowa 
= 0,30

3/2020 WNP 12.03.2020      1 469,70  1 469,70

            0,00

            0,00

Razem  1 272 709,02 1 143 653,45 78 110,29 86 187,25 0,00 1 469,70 849,00 2 582 978,71

Łącznie wydatki inwestycyjne w roku 2020  2 582 978,71 2 582 978,71

 W tym lesing operacyjny           0,00

W tym kredyt bankowy inwestycyjny      0,00     0,00

W tym srodki własne                                                                                                 
*dotacja z inwest. I-18-1 nie 
rozpisana

1 272 709,02 1 143 653,45 78 110,29 86 187,25 0,00 1 469,70 849,00 2 582 978,71

dystrybucja 2 580 660,01
 wytwarzanie 0,00

Razem prod. Podstawowa 2 580 660,01
                   koszty ogólne 849,00

wnip 1 469,70

RAZEM 2 582 978,71

Raport opracowali pracownicy:
−	 Urzędu Miejskiego w Płońsku, 
−	 jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk
−	 spółek komunalnych.
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