
Drodzy mieszkańcy Płońska,

z pewnością wiele razy zastanawialiście 

się, na co wydawane są pieniądze z bu-

dżetu miasta. Ile z nich przeznaczamy na 

inwestycje, edukację, pomoc społeczną, 

kulturę i sport? Niniejsza publikacja po-

zwoli w przystępny sposób odpowiedzieć 

na te pytania, a czytelne infografiki wyjaśnią, jak wydawana jest 

każda złotówka.

Zawsze staram się działać transparentnie. Chcę dzielić się z miesz-

kańcami Płońska informacjami o naszym budżecie. Wierzę, że  

w ten sposób zachęcę do dyskusji na temat finansów miejskich  

– finansów płońszczanek i płońszczan.

Mam nadzieję, że po zapoznaniu się z tą publikacją docenią Pań-

stwo sposób planowania budżetu, jego realizacji i monitorowania 

przez naszą administrację.

      Andrzej Pietrasik

      

      BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSKA

Gdzie trafią nasze 
pieniądze? 
Budżet Płońska 2017



Skąd trafiają pieniądze do budżetu miasta?
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8 723 288,41 zł
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
utrzymanie zieleni, opieka nad 
zwierzętami, gospodarka odpadami

28 782 101,04 zł
Oświata i wychowanie
wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników
funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych 
bieżące utrzymanie szkół,  modernizacje i remonty 

18 403 168,00 zł   
rodzina 
rodzina 500+, świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 10 054 590,34 zł   
Administracja publiczna 
Bieżące utrzymanie urzędu, funkcjonowanie 
Rady Miejskiej, funkcjonowanie Straży Miejskiej,
realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

 3 574 560,60 zł
Transport i łączność  

remonty, utrzymanie i budowa dróg

 573 510,00 zł
ochrona zdrowia  

zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie 
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

5 027 860,00 zł *
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego    
działalność instytucji kultury: 
miejskiego centrum kultury i biblioteki
* w tym dochody własne Miejskiego Centrum Kultury

6 329 824,49 zł * 
Kultura fizyczna
utrzymanie obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, wspieranie stowarzyszeń 
sportowych
* w tym dochody własne Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

4 205 870,00 zł
pomoc społeczna
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zasiłki i dodatki mieszkaniowe

Na co przeznaczamy najwięcej pieniędzy?

Łączne 
wydatki miasta 

92 151 581,59 zł *
* w tym dochody własne MCK 



 5 gr
pozostałe

Na co przeznaczamy Twoją 1 złotówkę z budżetu?

 32 gr
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I WYCHOWANIE

 11 gr
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SPOŁECZNA

6 gr *
Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

 10 gr
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20 gr
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7 gr
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4 gr
TRANSPORT 
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* w tym dochody własne Miejskiego Centrum Kultury
Łączne 

wydatki miasta 

92 151 581,59 zł *
* w tym dochody własne MCK 



Pomagamy Powiatowi Płońskiemu

 739 500,00 zł
Przebudowa ulicy ZWM

803 853,00 zł
Przebudowa ulicy Płockiej

438 097,00 zł
Przebudowa ulicy Warszawskiej

262 500,00 zł 
Przebudowa ronda na skrzyżowaniu 

ul. Żołnierzy Wyklętych i Sienkiewicza

Wkład Gminy Miasto Płońsk 
na następujące inwestycje:

Łącznie przekażemy 

2 243 950,00 zł



Najważniejsze inwestycje i projekty

Łącznie na 
inwestycje przeznaczamy 

8 526 013,30 zł

 985 574,99 zł
Termomodernizacja oraz zakup i montaż  
kolektorów słonecznych do Miejskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku

 300 000,00 zł
Budowa i modernizacja ciągów pieszo 
- jezdnych przy ulicy Grunwaldzkiej 

52,54,56 i ulicy Padlewskiego 4,6,8,10,12

 128 000,00 zł

Budowa oświetlenia 
dla ulic gminnych

1 158 000,00 zł
Nabywanie gruntów, wypłata  

odszkodowań za grunty przejęte 
pod drogi gminne w nowopowstałych 

osiedlach mieszkaniowych

240 000,00 zł
Płoński Program Budowy Dróg 

lokalnych ‒ opracowanie dokumentacji 
projektowej

112 086,26 zł
Zagospodarowanie terenu przyległego 
do zbiornika wodnego „Rutki” w ramach 

projektu „Rozwój terenów zieleni 
w Płońsku i jego obszarach 

funkcjonalnych”

83 414,55 zł
Zagospodarowanie terenów przy 

Szkołach Podstawowych w ramach 
projektu „Rozwój terenów zieleni 

w Płońsku i jego obszarach 
funkcjonalnych”

 312 423,20 zł
Poprawa efektywności energetycznej 
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy 

ul. Płockiej

112 028,53 zł
Zagospodarowanie terenów przy 

Przedszkolach w ramach projektu 
„Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego 

obszarach funkcjonalnych”
*w tym pomoc finansowa dla powiatu 



 111 991,50 zł

Modernizacja i rozbudowa 
stadionu miejskiego

104 117,27 zł
Poprawa efektywności energetycznej 

budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Wieczorków

100 000,00 zł
Budowa bloku komunalnego  

przy ul. Padlewskiego na działce  
nr ewid. 2609/9

100 000,00 zł

Centrum Monitoringu Wizyjnego 
Miasta Płońska

100 000,00 zł
Utwardzenie parkingu przed 

cmentarzem komunalnym  
w Szerominku

Najważniejsze inwestycje i projekty cd.

Prawie 
12 mln zł z budżetu 

przeznaczonych zostanie 
na świadczenia wychowawcze 

realizowane w ramach 
rządowego programu 

Rodzina 500 +.
Na 

funkcjonowanie 
żłobka zabezpieczyliśmy 
96 tys. zł, a na działanie 

klubu dziecięcego 
– 54 tys. zł.

Na 
zakup pojemników 

przeznaczonych na psie 
odchody wydamy 10 tys. 

zł, 25 tys. zł – na ich 
opróżnianie.

Po raz pierwszy!



Inwestycje planowane w kolejnych latach

Budżet obywatelski w liczbach

Co wybrali płońszczanie?

Remont chodnika ulicy Poprzecznej na odcinku 
od ulicy Targowej do Krzywej

Zakup letniej, zewnętrznej siłowni dla młodzieży i dorosłych oraz uzupełnienie 
placu zabaw o nowe zabawki na Osiedlu nr 13 w Płońsku

Razem Raźniej – postawienie dwóch drewnianych 
wiat – Osiedle nr 12

 12
zgłoszonych zadań

 3
wybrane zadania

 4
poddane pod głosowanie

 976
oddanych głosów

 150
przeznaczonych na 

realizację zadań

ty
s.

 zł

sale, boiska, stadion – w zależności 
od pozyskania dofinansowania

rewitalizacja 
płońskiego rynku

modernizacja targowisk miejskich, 
budowa parkingu i drogi

budowa infrastruktury technicznej 
pod obwodnicę zachodnią

budowa bloku komunalnego 
przy ulicy Padlewskiego


