Płock 2018
Płock i jego mieszkańcy
Płock jest jednym z 66 miast na prawach powiatu. Obecne granice miasta zostały ustalone
rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 grudnia 1996 roku (Dz. U. nr 155 poz. 761). W wyniku
przyłączenia obszarów sąsiednich wsi powierzchnia miasta zwiększyła się do 88 km². Na terenie miasta
występuje 21 osiedli miejskich.
Pod
względem
liczby
mieszkańców Płock zajmuje
wśród 66 miast na prawach
powiatu 32. miejsce w kraju - za
Elblągiem, a przed Wałbrzychem.
Zgodnie z przyjętą przez GUS
klasyfikacją, należy do grupy
Płock
miast dużych.
Podział na osiedla
Płock to ośrodek subregionalny
w województwie mazowieckim.
Zaspokaja potrzeby nie tylko
generowane przez własnych
mieszkańców, ale oddziałuje
również
na
otoczenie.
Najsilniejsze wpływy będą
dotyczyły gmin sąsiednich:
Słupno,
Stara
Biała,
Radzanowo.
Widoczna w ostatnich latach
w Polsce migracja z miast do
stref podmiejskich nie ominęła
Liczba ludności: 120 00
także Płocka. Od 2000 roku
systematycznie spada liczba
Saldo migracji: -393
ludności. W ciągu 18 lat
Przyrost naturalny: -265
zmniejszyła się o 8,6 tys. osób.
Przeciętny wiek: 42,5 lat Z sąsiadujących
z
miastem
powiatów tylko powiat ziemski
płocki wykazał w tym okresie wzrost ludności przy ujemnym przyroście naturalnym. Należy jednak
zauważyć, iż odpływ ludności z Płocka przewyższa napływ ludności do powiatu płockiego ziemskiego.
Z każdym rokiem ludność Płocka nieznacznie starzeje się. Statystyczny
mieszkaniec miał w 2018 roku 42,5 lat, przy czym przeciętny wiek pań Saldo mieszkańców
(44,8 lat) był o ponad 4 lata wyższy od przeciętnego wieku panów (40,4 w latach 2000-2018:
✓ Płock: -8 580
lat). Struktura ludności z uwzględnieniem ekonomicznych grup wieku na ✓ Słupno: +3 418
przestrzeni lat pokazuje malejący odsetek ludności w wieku ✓ Stara Biała: +2 686
przedprodukcyjnym (w ciągu 18 lat jest to spadek o 5,4 pkt. proc.) ✓ Radzanowo: +1 489
i systematycznie rosnący w wieku poprodukcyjnym (wzrost
w analogicznym okresie o 12,2 pkt. proc.). Widoczny jest również bardzo powolny, ale stały spadek
liczby mężczyzn i wzrost liczby kobiet. W 2018 roku panowie stanowili 47,1% ogółu mieszkańców.
Na 100 płocczan przypadało 112 płocczanek. Udział kobiet w ogólnej liczbie ludności jest
nieznacznie niższy od 50% w grupach wiekowych poniżej 40 lat, a w grupie wiekowej 70 lat i więcej
wynosi ponad 60%.
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Edukacja i szkolnictwo wyższe
Należy zaznaczyć, iż od roku szkolnego 2017/2018 obowiązuje nowy ustrój szkolny, który m.in.
przewiduje stopniowe wygaszanie funkcjonowania gimnazjów i ośmioletnie szkoły podstawowe.
W 2018 roku do zlokalizowanych na terenie Płocka
Liczba dzieci w wieku 3-6 lat
szkół i przedszkoli uczęszczało łącznie ponad 26 tys.
z uwzględnieniem dzieci objętych
osób, w tym 17,9% stanowiły dzieci objęte
wychowaniem przedszkolnym
wychowaniem przedszkolnym, 38,0% to uczniowie
szkół podstawowych, 4,8% gimnazjów i 39,2% szkół
4 596
ponadgimnazjalnych i policealnych. W omawianym
4 644
okresie miasto było organem prowadzącym dla 70
szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, które
skupiały ponad 70% ogółu osób korzystających 0
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z usług edukacyjnych świadczonych w Płocku.
W tym dzieci w przedszkolach Dzieci w wieku 3-6 lat
W 2018 roku wychowaniem przedszkolnym objęto
4 596 dzieci w wieku 3-6 lat, czyli 99,0%. W roku szkolnym 2018/2019 miasto prowadziło 25
przedszkoli, w tym 6 z oddziałami integracyjnymi. Miejsce w nich znalazło 3 920 dzieci. W sumie,
wraz z działającymi w Płocku placówkami niepublicznymi, z wychowania przedszkolnego skorzystało
4 737 dzieci.
W przypadku szkół podstawowych w 2018 roku miasto prowadziło 19 tego typu placówek (18
obwodowych, w tym 7 z klasami dotychczasowych gimnazjów, a także ogólnokształcącą szkołę
muzyczną I stopnia) i 2 placówki specjalne, 8 placówek było prowadzonych przez inne podmioty
(w tym 1 specjalna i 1 dla dorosłych). W sumie uczęszczało do nich 10 057 uczniów, w tym 9 493
(94,4%) do szkół prowadzonych przez miasto.
W omawianym okresie funkcjonowało na terenie Płocka jeszcze 7 wygaszanych gimnazjów (wraz z 1
specjalnym), w tym 3 gimnazja niepubliczne. W tego typu szkołach liczba uczniów wyniosła ogółem
1 265, przy czym 1 101 (87,0%) uczęszczało do szkół samorządowych.
Miasto Płock jest organem prowadzącym ogólnodostępne
Liczba uczniów w gminnych szkołach
publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży
podstawowych (bez specjalnych)
i dorosłych. Można wśród nich wyróżnić: 6 liceów
1237
ogólnokształcących dla młodzieży i 1 dla dorosłych,
5 techników, 4 szkoły branżowe I stopnia z klasami
972
dotychczasowych szkół zawodowych oraz 1 szkołę
Klasa 8
1 272
policealną dla dorosłych. Poza jednym liceum
Klasa 7
ogólnokształcącym
szkoły
ponadgimnazjalne
Klasa 6
Klasa 5
1 445
i ponadpodstawowe tworzą zespoły szkół. W dwóch liceach
Klasa 4
funkcjonują oddziały dwujęzyczne, dodatkowo w jednym
Klasa 3
z nich oddział międzynarodowy, w jednym liceum
1 619
Klasa 2
funkcjonują również oddziały sportowe/sms. Ponadto na
Klasa 1
606
terenie Płocka działa wiele szkół ponadgimnazjalnych
1 036
prowadzonych przez inne podmioty. Są to zarówno szkoły
dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Ogółem z oferty ponad
1 112
50 szkół ponadgimnazjalnych i policealnych skorzystało
0
ponad 10 tys. osób, w tym ponad 40% ze szkół
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prowadzonych przez miasto. Dla tych, którym codzienny dojazd mógł sprawiać kłopot,
zakwaterowanie zapewniały prowadzone przez miasto 2 internaty i Bursa Płocka, zamieszkałe przez
ponad 300 uczniów.
Kadra naukowa szkół wyższych wg stopni naukowych
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W Płocku działają 4 szkoły wyższe. Dwie z nich mają status uczelni publicznych, dwie są
niepubliczne. W sumie z ich oferty w 2018 roku skorzystało prawie 7 tys. osób. Dojeżdżającym
studentom miejsca noclegowe oferują 3 domy studenckie, które łącznie mają do dyspozycji blisko
tysiąc miejsc.
Infrastruktura
W Płocku podaż w zakresie gospodarki
mieszkaniowej
kształtowana
jest
przez Odsetek mieszkańców korzystających z instalacji:
spółdzielnie
mieszkaniowe,
developerów,
miejskie towarzystwa budownictwa społecznego
oraz bezpośrednio przez ludność. W ostatnich 75%
wodociągowej
latach najwięcej mieszkań powstawało na
kanalizacyjnej
osiedlach: Podolszyce Północ, Podolszyce 50%
96%
91%
gazowej
Południe, Imielnica, Borowiczki i Ciechomice.
63%
W 2018 r. wielorodzinne budynki mieszkalne 25%
wznoszono m.in. przy ulicach: Armii Krajowej,
Boryszewska,
Górna,
Kochanowskiego,
0%
Pniewskiego, Sikorskiego, Strzelecka, Traktowa,
Żyzna. W sumie w 2018 roku oddano do użytkowania 445 nowych mieszkań o łącznej powierzchni
użytkowej blisko 28 tys. m². W strukturze nowego budownictwa mieszkaniowego dominują
mieszkania na sprzedaż lub wynajem, bo aż 87,9%. Duży udział w budownictwie mieszkaniowym ma
budownictwo indywidualne: na wydanych 87 pozwoleń na budowę, 63 z nich dotyczyły
budownictwa indywidualnego. W sumie wydano pozwolenia na budowę 179 budynków z 884
mieszkaniami o łącznej powierzchni 60 tys. m². W 2018 roku w dyspozycji miasta pozostawały 4 304
lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej ponad 176 tys. m².
Rozwój budownictwa mieszkaniowego, podnoszenie standardów i jakości życia mieszkańców wiąże
się z systematyczną modernizacją i rozbudową infrastruktury technicznej. W zakresie infrastruktury
drogowej w 2018 roku dzięki środkom
Drogi według kategorii w kilometrach
z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
zakończono budowę trasy
32,0
północno-zachodniej miasta na odcinku od węzła
„Boryszewo” w ulicy Otolińskiej do węzła
17,8
Drogi krajowe
„Bielska” oaz na odcinku od węzła „Bielska” do
Drogi wojewódzkie
węzła
„Długa”.
Rozbudowano
ulicę
Drogi powiatowe
47,1
Łukasiewicza oraz wybudowano ścieżki
Drogi gminne
rowerowe wraz z przebudową ciągu drogowego
186,0
ulic Tysiąclecia i Mickiewicza. Ponadto ścieżki
rowerowe
powstały
w
ciągu
ulic:
Dobrzykowska, Wyszogrodzka, Piłsudskiego,
Jachowicza na odcinku od ulicy Armii Krajowej
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do ulicy Bielskiej; w ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej. Drogi rowerowe powstały także w ciągu
Alei Broniewskiego oraz ulicy Mostowej. W ramach budżetu obywatelskiego wykonano natomiast
ścieżkę rowerową wzdłuż Alei Kobylińskiego na odcinku od alei Nowaka do ulicy Łukasiewicza.
Kontynuowano przebudowę ulicy Borowickiej, budowano parking publiczny typu „parkuj i jedź”
wraz z infrastrukturą w rejonie Cmentarza Komunalnego, zakończono budowę ulicy Górnej
i Filtrowej oraz rozbudowę ulicy Zielonej, a rozpoczęto rozbudowę ulicy Maszewskiej i ulicy 3 Maja
oraz budowę łącznika 3 Maja - Jachowicza. W porównaniu z poprzednim rokiem przybyło
w zakresie sieci drogowo-ulicznej: 1 km jezdni, 5 km chodników i 15 km ścieżek rowerowych,
co dało ostatecznie odpowiednie wartości: 273 km, 319 km i 60 km.
W 2018 roku zarejestrowanych było w Płocku 98 157
Liczba mieszkańców na 1 pojazd – 1,2;
pojazdów samochodowych i ciągników, w tym 79,7% w tym:
stanowiły samochody osobowe. Liczba pojazdów ogółem ✓ 1 samochód osobowy – 1,5
zwiększyła się w ciągu roku o 3 815, a wyłącznie ✓ 1 samochód ciężarowy – 9,9
samochodów osobowych o 3 403.
✓ 1 motocykl – 37,2
W zakresie zbiorowego transportu pasażerskiego
obsługującego miasto, Komunikacja Miejska dysponowała 114 autobusami. Długość linii
autobusowych w granicach miasta wynosiła łącznie 364 km, a liczba przystanków – 337. W ciągu
roku autobusy miejskie przewiozły w sumie w granicach miasta blisko 18 mln pasażerów.
Rynek pracy
Na rynku pracy w Płocku umocniły się pozytywne tendencje zapoczątkowane cztery lata wcześniej.
Po raz kolejny zwiększyła się liczba pracujących mieszkańców, a bezrobocie rejestrowane było
niższe niż przed rokiem, choć liczba długotrwale bezrobotnych nadal stanowiła ponad połowę
zarejestrowanych. Liczba płocczan pracujących w głównym miejscu pracy wyniosła 46 073 osób
i była wyższa niż przed rokiem o 2,1%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto rosły
w podobnym tempie jak w roku ubiegłym. Ostatecznie ukształtowały się na poziomie 5 705,3 zł,
a więc o 4,2% wyższym niż w 2017 roku.
Stopa bezrobocia rejestrowanego sukcesywnie obniżała się i w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 0,4
pkt. proc. osiągając w grudniu 2018 roku 6,8%. Zdecydowaną większość, bo 89,9% ogółu
bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku, stanowiły osoby poprzednio pracujące, z czego
najczęściej w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle (16,8%); przetwórstwo
Struktura bezrobotnych według wykształcenia
przemysłowe (9,9%), pozostała działalność
usługowa (9,7%), budownictwo (7,4%) oraz
usługi
administrowania
i
działalność
17,0%
wspierająca
(7,0%).
W
końcu
grudnia
2018
80%
Wyższe
roku Miejski Urząd Pracy dysponował 93
25,6%
ofertami zatrudnienia, tj. o 106 mniej niż
Średnie zawodowe
60%
w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Średnie ogólnokształcące
10,4%
Większość ofert dotyczyła sekcji: usługi
Zasadnicze zawodowe
administrowania i działalność wspierająca
40%
21,6%
Gimnazjalne i niższe
(44,1%), handel hurtowy i detaliczny, naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle
20%
(20,4%), przetwórstwo przemysłowe (9,7%),
25,5%
budownictwo (8,6%), transport i gospodarka
magazynowa (7,5%) oraz zakwaterowanie
0%
i usługi gastronomiczne (5,4%).
W końcu grudnia 2018 roku w Płocku zarejestrowanych było w rejestrze REGON 12 216 podmiotów
gospodarki narodowej. Zdecydowaną większość, czyli 11 764 (96,3%) z ogólnej liczby podmiotów,
skupiał sektor prywatny. Podmioty sektora publicznego w liczbie 275 stanowiły w Płocku 2,3%
zarejestrowanych ogółem i skupione były głównie w dwóch sekcjach obejmujących edukację oraz
działalność związaną z obsługą rynku nieruchomości. Wśród ogółu podmiotów 71,7% stanowiły
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osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w: handlu i naprawie
pojazdów samochodowych; działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; budownictwie oraz
transporcie i gospodarce magazynowej.
Podmioty gospodarki narodowej według rodzajów działalności w liczbach
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Pod względem liczby pracujących w Płocku przeważają podmioty zatrudniające mniej niż
9 pracowników. Mikroprzedsiębiorstwa w 2018 roku stanowiły 94,1% podmiotów ogółem. W stosunku
do 2017 roku bez zmian pozostała liczba podmiotów w przedziałach od 50 do 249, od 250 do 999
pracujących oraz 1000 i więcej pracujących i stanowiły one odpowiednio 1,2%, 0,2% oraz 0,04%
ogółem zarejestrowanych. Zmniejszyła się natomiast ze 602 do 552 liczba podmiotów o liczbie
pracujących od 10 do 49, a ich udział w ogółem zarejestrowanych wyniósł 4,5%. Do największych
pracodawców zatrudniających powyżej 1000 osób, których siedziby znajdują się w Płocku, należą:
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, CNH Polska Sp. z o.o., Levi Strauss Poland Sp. z o.o., Zakład
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku i Wojewódzki Szpital Zespolony.
W 2018 roku w 70 spółkach handlowych udziały miał kapitał zagraniczny. Należą do nich m.in.:
Levi Strauss Poland Sp. z o.o., CNH Polska Sp. z o.o., Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.o., Dr.
Oetker Dekor Sp. z o.o., Bisnode Polska Sp. z o.o., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Bezpieczeństwo
W 2018 roku wśród przestępstw dominowały
Wskaźnik wykrywalności sprawców
przestępstwa o charakterze kryminalnym i przeciwko przestępstw stwierdzonych – 66,5%,
mieniu. Ogółem w zakończonych postępowaniach w tym:
przygotowawczych stwierdzono 1 863 przestępstwa, ✓ o charakterze kryminalnym – 59,9%
o 21,3% mniej niż rok wcześniej. Wskaźnik ✓ o charakterze gospodarczym – 71,1%
wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych ✓ drogowych – 98,4%
przez Policję był dla Płocka niższy o 1,3 pkt. proc. niż rok ✓ przeciwko życiu i zdrowiu – 86,8%
wcześniej i wyniósł 66,5%. Zmalała także liczba ✓ przeciwko mieniu – 47,3%
wypadków drogowych ze 105 do 90 oraz ich ofiar ze ✓przeciwko wolności, wolności sumienia
127 do 112. Zwiększyła się natomiast liczba kolizji, i wyznania, wolności seksualnej i obyczajktórych do Komendy Miejskiej Policji zgłoszono w ności – 83,3%
sumie 1893, o 134 więcej niż w 2017 roku. Głównymi ✓ przeciwko rodzinie i opiece – 100,0%
✓ przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
sprawcami wypadków byli kierowcy samochodów i bezpieczeństwu w komunikacji – 99,0%
osobowych (81,1% ogółu wypadków drogowych), a ich
przyczynami przede wszystkim nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu bądź przejścia (53,3%) oraz
niebezpieczna prędkość lub niezachowanie bezpiecznej odległości (37,8%).
W porównaniu z rokiem 2017 zmalała na terenie miasta o 17,3% liczba pożarów, których
odnotowano w sumie 364. Większość z nich zakwalifikowana została jako pożary małe. Mniej
o 23,9% odnotowano miejscowych zagrożeń, a ich ogólna liczba wyniosła 1 075. Spowodowane były
niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu środków transportu, nietypowym zachowaniem
zwierząt, uszkodzeniem sieci instalacji przemysłowych czy silnym wiatrem.
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Strażnicy miejscy przeprowadzili ponad 9
tys. kontroli i interwencji oraz ujawnili
ponad 15 tys. wykroczeń. Były to głównie
13,4% 3,7%
Wykroczenia przeciw:
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
4,8%
urządzeniom użytku publicznego
2,8%
wychowaniu w trzeżwości
i porządkowi w komunikacji oraz
7,5%
bezpieczeństwu w komunikacji
obyczajności
publicznej.
Ponadto
porządkowi i spokojowi puprzeprowadzali 41 wspólnych interwencji
3,2%
blicznemu
obyczajności publicznej
i kontroli z innymi podmiotami, np.
utrzymaniu czystości i porządku
z Urzędem Miasta Płocka, Radami
pozostałe
64,6%
Mieszkańców Osiedli, Rynex Sp. z o.o.,
administratorami budynków i terenów.
Nad bezpieczeństwem płocczan czuwają,
dofinansowane z budżetu miasta, dodatkowe patrole policji oraz rozwinięty system miejskiego
monitoringu wizyjnego. Liczba odnotowanych i zgłoszonych do interwencji dzięki kamerom zdarzeń
wyniosła 1,5 tys. Głównie dotyczyły one zagrożeń w ruchu drogowym i wykroczeń przeciw
obyczajności publicznej i porządkowi w ruchu drogowym.
Struktura wykroczeń odnotowanych przez Straż Miejską

Kultura, sport, turystyka
W Płocku, podobnie jak i w całej Polsce, obserwować
można stopniowe zmniejszanie się liczby czytelników. Wskaźniki dotyczące bibliotek publicznych:
Największą grupę stanowią osoby dorosłe pomiędzy ✓ mieszkańcy na 1 placówkę – 7 500
25 a 44 rokiem życia. Liczba korzystających ✓ czytelnicy na 1000 mieszkańców – 238
z bibliotek publicznych jest jednak wciąż znacząca, ✓ księgozbiór na 1000 mieszkańców – 3 574
✓ wypożyczenia na 1 czytelnika – 19
np. Książnica Płocka tylko na terenie Płocka miała
zarejestrowanych w 2018 roku blisko 29 tys. czytelników. Badania statystyczne potwierdzają, że
coraz więcej osób poszukuje informacji i wiedzy w internecie. W Płocku dostęp do bezpłatnego,
bezprzewodowego internetu możliwy jest dzięki Płockiej Bezprzewodowej Sieci Informatycznej
PloNET. W ramach projektu na terenie miasta działało 18 HOT-SPOT-ów.
W 2018 roku Muzeum Mazowieckie wraz z Muzeum Żydów Mazowieckich oraz Muzeum
Diecezjalne odwiedziło łącznie ponad 99 tys. osób. Obie placówki zorganizowały w sumie 689
imprez oświatowych, takich jak: lekcje muzealne, warsztaty, odczyty, koncerty i konkursy. Natomiast
w Płockiej Galerii Sztuki każdą z 18 ekspozycji obejrzało średnio 765 zwiedzających. Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego wystawił 248 przedstawień, w których uczestniczyło 61
tys. widzów. Przeciętnie każde przedstawienie oglądało 247 osób. W tym samym czasie Płocka
Orkiestra Symfoniczna zagrała 46 koncertów w stałej sali dla 12,5 tys. słuchaczy. Oprócz
działalności bieżącej i koncertów festiwalowych, które ze względu na charakter i miejsce miały
największą widownię, Orkiestra prowadziła z myślą o dzieciach i młodzieży działalność edukacyjną,
którą objęła 28 tys. młodych słuchaczy. W 2018 roku funkcjonowały w Płocku 2 kina, dysponujące
łącznie około 1 700 miejscami
Struktura korzystających z obiektów MOSiR Sp. z o.o.
na widowni. W sumie blisko 16
tys.
seansów
filmowych
0,2%
Sala sportowa przy pl. Dąbrowskiego
24,7%
9,5%
zgromadziło 467 tys. widzów.
Stadion Miejski im. B. Szymańskiego
Oprócz instytucji kultury,
Pływalnia Miejska "Kobylanka"
Pływalnia Miejska "Jagiellonka"
oferujących
różne
formy
11,9%
1,3%
Pływalnia Miejska "Podolanka"
uczestnictwa przede wszystkim
2,7%
Stadion Piłkarski w Borowiczkach
1,6%
w charakterze widza, ogromną
Klub Sportowy "Stoczniowiec"
rolę odgrywają te, które
8,1%
"Orlik" przy ul. Zamenhofa
angażują
dzieci, młodzież
Orlen Arena
i
dorosłych
do twórczej
10,2%
Centrum Rehabilitacyjno-Terapeu29,8%
aktywności. W omawianym
tyczne
roku Płocki Ośrodek Kultury
i Sztuki przygotował ponad 200
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różnego typu ofert, z których skorzystało 138 tys. osób. Przeciętna frekwencja wyniosła 506 osób.
Dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wpływa niewątpliwie pozytywnie na upowszechnianie
uczestnictwa w ruchu rekreacyjnym. W Płocku od lat niezmienną popularnością cieszą się trzy
miejskie pływalnie. W 2018 roku odwiedziło je łącznie 230 tys. osób, co stanowiło 48,1% ogółu
korzystających z obiektów MOSiR Sp. z o.o. Liczba uczestników stałych zajęć sportowych
organizowanych przez Ośrodek wyniosła 128 tys., w tym zajęć nieodpłatnych – 14 tys. W sumie
w 2018 roku MOSiR Sp. z o.o. dysponował 10 obiektami sportowymi wraz z Orlen Areną, z których
skorzystało 477 tys. osób. Aktywizacji ruchowej płocczan sprzyjać mają również odbywające się
cyklicznie masowe imprezy sportowe, jak np. Bieg Tumski czy Półmaraton Dwóch Mostów,
powstająca sieć ścieżek rowerowych, kompleksy „Orlików”, nowoczesne place zabaw dla dzieci oraz
zewnętrzne siłownie dla dorosłych. W 2018 roku odnotowano już 60 km ścieżek rowerowych.
Tradycyjnie inwestowano w tereny rekreacyjne i parki osiedlowe, m.in. powstały skwery przy
ul. Kochanowskiego i ul. Medycznej, przebudowano al. A. Roguckiego, zagospodarowano teren
boiska przy ul. Wł. Hermana. Zawodnicy płockich klubów sportowych rywalizują w imprezach
zaliczanych do systemu sportu młodzieżowego zdobywając cenne punkty. W 2018 roku uzbierali
545,6 pkt., w tym swój znaczny wkład mieli przedstawiciele takich sportów, jak: piłka ręczna (132,2
pkt.), wioślarstwo (104,9 pkt.), kick-boxing (83,0 pkt.), lekkoatletyka (81,0 pkt.). Taka liczba
punktów zapewniła miastu 5 miejsce wśród powiatów województwa mazowieckiego.
Według danych GUS w 2018 roku w Płocku zarejestrowanych było 17 turystycznych obiektów
noclegowych, w tym 12 hoteli. GUS odnotował 4 hotele kategorii 4-gwiazdkowej, 4 kategorii
3-gwiazdkowej, 3 kategorii 2-gwiazdkowej i 1 kategorii 1-gwiazdkowej oraz 1 pensjonat kategorii
4-gwiazdkowej. Na przyjęcie gości w tych obiektach przygotowanych było 850 miejsc noclegowych.
Z obiektów tych skorzystało 51,5 tys. osób,
Liczba korzystających z noclegów w turystycznych
którym udzielono 95 tys. noclegów. Wśród
obiektach zbiorowego zakwaterowania
osób korzystających z usług noclegowej bazy
4
turystycznej cudzoziemcy stanowili 10,2%.
W sumie turystom zagranicznym udzielono 10
tys. noclegów. Średni czas pobytu turysty
3
Turyści polscy
zagranicznego w Płocku kształtuje się
niezmiennie od lat na poziomie 2 dni.
Turyści zagraniczni
2
46 277
Najwięcej cudzoziemców odwiedzających
Płock przybyło z Europy. Najliczniejszą grupą
korzystającą z noclegów w turystycznych
1
obiektach były osoby z Niemiec (19,4% ogółu
5 233
turystów zagranicznych), następnie z Ukrainy
0
(9,4%) i Włoch (7,8%).
Finanse miasta
W grudniu 2018 roku agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi
Płocka dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+”, a długoterminowy
rating krajowy na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa jest stabilna. Zdaniem autorów opracowania:
„Potwierdzenie ratingu odzwierciedla opinię Fitch, że w średnim okresie wyniki operacyjne Płocka
nadal będą dobre, marża operacyjna będzie wynosić około 12%, a wskaźnik zadłużenie do nadwyżki
bieżącej (wskaźnik spłaty długu) około pięciu lat.”
Dochody budżetu miasta w 2018 roku zamknęły się w kwocie 1 080 064 586 zł, a wydatki –
1 124 753 299 zł. Stan zadłużenia miasta wyniósł 533 651 898 zł, co stanowiło 49,4% wykonanych
dochodów ogółem. Rok sprawozdawczy zamknął się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości
- 44 688 713 zł.
Według wyliczeń GUS pod względem dochodów w 2018 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co
stanowiło kwotę 8 970 zł, Płock zajął 4 miejsce wśród 66 miast na prawach powiatu – za Sopotem,
a przed Opolem. Według tego przelicznika miasto z kwotą 9 342 zł uplasowało się na 2 miejscu
w przypadku wydatków budżetów miast na prawach powiatu – za Warszawą, a przed Świnoujściem.
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Struktura dochodów budżetu miasta
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Środki z budżetu Unii Europejskiej
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13,5%

30%

Dotacje celowe z Budżetu Państwa

20%

Subwencje

12,3% 0,8%

10%

0%

Dochody własne

Głównym źródłem dochodów budżetu miasta pozostały dochody własne (56,1% dochodów ogółem),
co stwarzało stabilną i komfortową sytuację. Największy udział w tych dochodach miały wpływy z
podatków i opłat lokalnych (45,1%) oraz udział w podatkach budżetu państwa (39,5%).
Wydatki inwestycyjne w wysokości
Struktura wydatków budżetu miasta według działów
267 858 837 zł stanowiły 23,8%
Transport i łączność
wydatków ogółem, o 10,7 pkt. proc
Gospodarka mieszkaniowa
więcej niż rok wcześniej. Środki te
3,5%
Gospodarka komunalna i
10,5%
przeznaczono m.in. na budowę
ochrona środowiska
21,5%
Administracja
publiczna
budynku komunalnego na Osiedlu
1,1%
Oświata
i
wychowanie
4,0%
Miodowa Jar, rozpoczęcie budowy
2,6%
Ochrona zdrowia
nowej sali gimnastycznej przy Szkole
Pomoc społeczna i polityka
4,4%
5,1%
Podstawowej nr 18, dostosowanie
społeczna
Kultura
fizyczna
i
sport
budynku przy ulicy Miodowej 18 dla
3,0%
5,1%
Kultura i ochrona dziedzictwa
potrzeb Szkoły Podstawowej nr 17
5,2%
narodowego
6,0%
czy budowę boiska wielofunkcyjnego
1,5%
Bezpieczeństwo publiczne
wraz z zagospodarowaniem terenu
Edukacyjna opieka wychowawcza
przy Miejskim Przedszkolu nr 34.
26,5%
Obsługa długu publicznego
Rozpoczęto
roboty
budowlane
Rodzina
związane
z
termomodernizacją
Pozostałe
i modernizacją łącznika oraz bloku
żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej dla
podopiecznych przy ulicy Południowej. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego zakupiono 25 niskoemisyjnych autobusów miejskich.
Kontynuowano także
„Zagospodarowanie terenów Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną”.
Środki z EFRR wsparły natomiast adaptację budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 2 przy ulicy
Jakubowskiego na siedzibę Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Środki z Funduszu Spójności
umożliwiły z kolei zakończenie prac związanych z przebudową alei Roguckiego. Zagospodarowano
także teren istniejącego boiska przy ulicy Hermana. Dofinansowanie z budżetu województwa
mazowieckiego otrzymała natomiast budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Szkole
Podstawowej nr 3. Środki z budżetu miasta przeznaczono także m.in. na przebudowę budynku
komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Kleeberga przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. Ponadto modernizowano istniejące i budowano nowe drogi.
Nagrody i wyróżnienia
W 2018 r. Płock znalazł się wśród laureatów kilku rankingów. Oto niektóre z nich.
W klasyfikacji ogólnej rankingu „Sukces kadencji 2014-2018” w kategorii miast na prawach powiatu
Płock zajął I miejsce. Klasyfikacja ogólna uwzględnia poziom osiągniętych wskaźników
w rankingach: finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym. Zestawienie zostało
przygotowane przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Miasto zostało także wyróżnione przez „Wspólnotę” w dwóch innych zestawieniach,
uwzględniających miasta na prawach powiatu. W rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne
samorządów w latach 2015-2017 Płock zajął VII miejsce. Natomiast na IX uplasował się w rankingu
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podsumowującym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE w latach 2014-2017 (więcej
informacji na stronie: http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/).
Pod względem ekodziałań Płock zajął wysokie VI miejsce w
klasyfikacji miast. Ranking przygotowała "Gazeta Wyborcza",
uwzględniając m.in. długość ścieżek rowerowych, procent, jaki
w mieście zajmują lasy i parki, liczbę rowerów miejskich i ich
stacji oraz funkcjonowanie programu wspierania wymiany
pieców
węglowych (więcej
informacji na
stronie:
http://plock.wyborcza.pl/plock/7,35681,24004219,rankingwyborczej-czy-plock-to-ekomiasto.html).
Natomiast w Rankingu Samorządów przygotowanym przez
dziennik „Rzeczpospolita” Płock zajął wysokie VII miejsce
wśród miast na prawach powiatu. Organizowany już od 14 lat
ranking sprawdza efektywność działań na rzecz trwałego
rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości
ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej
oraz w zakresie jakości zarządzania. Odpowiedzialne
zarządzenie zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał
rozwojowy
samorządów
i
pozwala
osiągnąć
cel
zrównoważonego rozwoju. W rankingu wzięto pod uwagę około 50 wskaźników. Większość z nich
pochodzi
z
publicznych
źródeł
informacji
(więcej
informacji
na
stronie:
https://rankingsamorzadow.pl/).
Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Urzędu Miasta Płocka oraz działalności
samorządu miejskiego znajdują się na stronie www.plock.eu oraz http://rozwojmiasta.plock.eu.
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