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PROTOKÓŁ NR XLIII/09
Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.1010, a zakończyła o godz.1700.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Ilość Radnych

- 25

Obecnych

- 25

Nieobecni

-0

Osób zaproszonych

- 131

Obecnych

- 64

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Przewodniczący Rady Miasta
Płocka Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Projekt porządku obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2008 rok.
4/Wodociągi Płockie – informacja na temat postępu prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w
Maszewie.
5/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych: wyniki egzaminów zewnętrznych płockich
szkół w roku szkolnym 2008/09.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r.
7/Podjęcie uchwał w sprawach:
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Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 642),
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 643),
3. wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację
terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr
629),
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 634),
5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres przekraczający
rok budżetowy (druk nr 638),
6. zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku
(druk nr 640),
7. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 641),
8. zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 630),
9. zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 631),
10. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na
terenie Miasta Płocka, na 2010 rok” (druk nr 632),
11. zmiany uchwały Nr 491/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 (druk nr 633),
12. przyjęcia „Polityki Edukacyjnej Miasta Płocka na lata 2009 – 2015” (druk nr 635),
13. zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego (druk nr 636),
14. zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum
Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk nr
637),
15. zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie opłaty od posiadania psów (druk nr 639),
16. dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33 Kutno-Brodnica w km
50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową i zabezpieczenia
środków finansowych (druk nr 645),
17. skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz
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Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku (druk nr 624),
18. skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 625),
19. skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez
Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników (druk nr 626),
20. skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku (druk nr 627),
21. skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku (druk nr 628).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
10/Interpelacje i zapytania radnych.
11/Odpowiedzi na interpelacje.
12/Sprawy różne.
13/Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wnioski
dotyczące poszerzenia porządku obrad o projekty uchwał w sprawach:
•

przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 646)

W wyniku głosowania przy 22 głosach za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się wniosek został
przyjęty.
•

przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 647)

W wyniku głosowania przy 21 głosach za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się wniosek został
przyjęty.
•

zmiany Uchwały Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. w spr. określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 648)

W wyniku głosowania przy 22 głosach za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się wniosek został
przyjęty.
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•

zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 649)

W wyniku głosowania przy 21 głosach za, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się wniosek został
przyjęty.
(pismo nr WED 0063/15/09 z dnia 18.11.2009 r. dotyczące poszerzenia porządku obrad o projekty
uchwał pomieszczone na drukach nr 646 i 647 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu;
pismo nr WSB.SK.0719/40/09 z dnia 18.11.2009r. dotyczące poszerzenia porządku obrad o projekt
uchwały pomieszczony na druku nr 648 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu; pismo nr
WSB.III.RS.0719/114/09 z dnia 24.11.2009 roku dotyczące poszerzenia porządku obrad o projekt
uchwały pomieszczony na druku nr 649 stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu)
Po wprowadzeniu powyższych zmian porządek obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka
przedstawiał się następująco:
1/Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2008 rok.
4/Wodociągi Płockie – informacja na temat postępu prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w
Maszewie.
5/Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych: wyniki egzaminów zewnętrznych płockich
szkół w roku szkolnym 2008/09”.
6/Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r.
7/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 642),
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 643),
3. wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz konserwację
terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr
629),
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 634),
5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres przekraczający
rok budżetowy (druk nr 638),
6. zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku
(druk nr 640),
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7. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr 641),
8. zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09 Rady
Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 630),
9. zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 631),
10. przyjęcia „Programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działającymi na
terenie Miasta Płocka, na 2010 rok” (druk nr 632),
11. zmiany uchwały Nr 491/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2009 (druk nr 633),
12. przyjęcia „Polityki Edukacyjnej Miasta Płocka na lata 2009 – 2015” (druk nr 635),
13. zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego (druk nr 636),
14. zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum
Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk nr
637),
15. zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie opłaty od posiadania psów (druk nr 639),
16. dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33 Kutno-Brodnica w km
50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową i zabezpieczenia
środków finansowych (druk nr 645),
17. skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz
Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku (druk nr 624),
18. skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka (druk nr 625),
19. skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez
Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników (druk nr 626),
20. skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Płocku (druk nr 627),
21. skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku (druk nr 628),
22. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 646),
23. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL, zaakceptowanego do
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otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 647),
24. zmiany Uchwały Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. w spr. określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 648),
25. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 649).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
8/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
9/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta
Płocka.
10/Interpelacje i zapytania radnych.
11/Odpowiedzi na interpelacje.
12/Sprawy różne.
13/Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna Cieślik
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Magdalena Lewandowska (zgłoszenia
dokonała Pani radna Bożena Musiał). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu
Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku jednomyślnego głosowania Komisja Uchwał i Wniosków
została powołana w proponowanym składzie (za - 20 , 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).
Komisja Uchwał i Wniosków :
− Pani radna Grażyna Cieślik
− Pani radna Magdalena Lewandowska

Ad. pkt 3
Materiał pisemny pt. Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za
2008 rok stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Droga
Młodzieży! Mam kilka pytań do kilku instytucji, które przedstawiły nam dane dotyczące stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2008, aczkolwiek możemy doczytać się również
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porównania do roku 2007, za co dziękujemy, bo to jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o część, którą
przygotowała Policja – Komenda Miejska Policji w Płocku, mam pytanie do Pana Komendanta, jak
wygląda sprawa ujawnionych przestępstw narkotykowych, jak wygląda w tej chwili prewencja,
jeśli chodzi o sprawdzanie szkół, bo tego się nie doszukałam, na przykład. Doszukaliśmy się w
materiale, jeśli chodzi o Straż Miejską – patrole wokół szkół. Natomiast nie doszukałam się tego w
materiale przygotowanym przez Policję. W świetle ostatnich artykułów, które publikuje chociażby
nasz dodatek Gazety Wyborczej – Gazeta na Mazowszu, kiedy znów odkryto sytuację chłopaka,
który być może jest zamieszany również w sprawy narkotyków, to w statystykach przedstawia się
to dość mizernie, jeśli chodzi o Policję. Ponieważ na str. 4 owszem jest adnotacja o tym, ile
ujawniono przestępstw narkotykowych, ale jest to tylko 16 w ciągu 2008 roku, a w tym roku
poprzedzającym, czyli 2007 było ich aż 23. Czy według Państwa jest taki znaczny spadek, czy
rzeczywiście to się nie dzieje? Natomiast już źle się przedstawia zupełnie statystyka na stronie
następnej, jeśli chodzi o pełnienie przez policjantów w Płocku służby w ramach dodatkowych
środków, które zostają przyznane z budżetu miasta Płocka, gdzie dosłownie wykryto 0, gdzie w
latach następnych było to 10, 3, takie przypadki. Jak Pan to skomentuje? Jeśli chodzi o str. 16,
chodzi mi o wypadki drogowe, które Państwo również przedstawiliście. Nie ma okresu
porównawczego, jeśli chodzi o ilość wypadków, bo Państwo wskazaliście na najbardziej zagrożone
ulice. Nie ma porównania do roku poprzedniego. Aczkolwiek potrafię zrozumieć Wyszogrodzką,
gdzie jest to największa ilość spowodowana chociażby nowo oddanym rondem dwupasmowym,
gdzie mieszkańcy tak naprawdę dopiero uczyli się jeździć. Proszę mi wskazać miejsce na ulicy
Jachowicza, gdzie jest to najbardziej niebezpieczne miejsce i jak to się miało do statystyk lat
poprzednich. I, gdyby mógł mi Pan jeszcze powiedzieć na czym i w jakich konkretnych rzeczach
przejawia się współpraca z Fundacją Bezpieczne Miasto Płock Policji. Kolejne pytanie. Państwo w
podsumowaniu użyliście takiego bardzo fajnego określenia, że Państwa jakby celem, jednym z
nadrzędnych działań, przyszłych działań, czyli, nie wiem, jak mam rozumieć, czy Państwo w tej
chwili tego nie realizujecie, że to jest dopiero Państwa przyszły cel: wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców i kreowanie pozytywnego wizerunku Policji wśród lokalnej
społeczności. Czyli nie wiem jak to się ma do bieżącej działalności. Czy Państwo tego nie robiliście
do tej pory? Jeśli chodzi o materiał Straży Miejskiej, to w zasadzie miałam okazję wczoraj zapytać
się Pana Komendanta, który był obecny na posiedzeniu Komisji Skarbu, co dla mnie jest ujęte w
tym materiale Straży Miejskiej, czego mi brakuje również w materiale Policji. Straż Miejska
wykazała, jaka jest zasadność w ogóle funkcjonowania Straży Miejskiej w mieście Płocku. Znaczy
dla mnie miernikiem zasadności funkcjonowania służby mundurowej jest potrzeba mieszkańców
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miasta Płocka. A jeśli chodzi o Straż Miejską, takie informacje możemy znaleźć w tym materiale, a
przejawia się to chociażby w ilości zgłoszeń: Interwencje zgłoszone przez mieszkańców Płocka i
instytucje. I rzeczywiście ta ilość jest znacznie, znacznie większa. Natomiast tego w materiale
Policji nie ma, czy ta ilość interwencji Policji wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, czy też
jest na tym samym poziomie, czy spadła. Nie wiem, czy będzie okazja uzyskania informacji od
Powiatowego Inspektora Weterynarii. Proszę Państwa, na str. 74 dosyć zadziwiająca informacja
jest, odczytam: w Płockich Zakładach Drobiarskich „SADROB” S.A. zbadano 49 tys., z kawałkiem,
sztuk kur - 650 oceniono jako niezdatne do spożycia, 7 691 000 sztuk brojlerów, z tego 36 789
oceniono jako niezdatne do spożycia oraz 296 000 sztuk indyków, z tego prawie 1 500 oceniono
jako niezdatne do spożycia. Ja bym chciała

uzyskać informacje, czy kontrole Powiatowego

Inspektora Weterynarii są dokonywane codziennie? Czy każdy drób, który znajduje się i jest
przetwarzany przez Zakład „SADROB” jest zbadany? Czy też może się okazać tak, że pewna
partia trafia jako drób niezdatny do spożycia, ponieważ nie został skontrolowany? Jak to wygląda
od strony Państwowego Inspektora Weterynarii? I jakie nałożono kary, ewentualnie, na
„SADROB”?
Jeśli chodzi o część materiału dotyczącą Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, str. 43,
są wymienione zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Są dosyć lakoniczne informacje, co
mnie też również zdziwiło. Zanieczyszczenia gazowe, na przykład dwutlenek siarki,

i jest

napisana, proszę Państwa, taka informacja: Zgodnie z planem monitoringu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej - nie będę mówić skrótu, bo będzie się Państwu źle kojarzył, dlatego będę czytać w
całości – na 2008 r. - zaprzestano pomiarów stężeń dwutlenku siarki.
Kolejna informacja:
Zanieczyszczenia pyłowe
- Pył zawieszony BS:
Zgodnie z wojewódzkim planem monitoringu powietrza – zaprzestano pomiarów pyłu BS.
Jakie to ma konsekwencje, jeśli chodzi o mieszkańców? Przecież my to wdychamy. A jeśli
zaprzestano tych pomiarów, w takim razie, jakie to może mieć konsekwencje dla zdrowia
mieszkańców Płocka?
Kolejna informacja na kolejnej str.44:
- stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia rocznego benzo(a)pirenu, które osiągnęło
wartość 5,6 ng/m3 , w 2007 r. wynosiło 5,7 ng/m3 .
Chciałabym znać opinie lekarzy, jaki ma wpływ również przekroczenie tego stężenia rocznego
benzo(a)pirenu. Bo takie informacje, że coś jest w normie, albo coś jest przekroczone, dla mnie
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niestety nic nie mówi, tylko mówi tyle to, co jest na papierze zapisane, ale jaki ma to wpływ na
zdrowie mieszkańców Płocka, bo to jest chyba dla nas najważniejsze. Dziękuję.”
Pan Jarosław Brach Komendant Miejski Policji w Płocku powiedział: „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Wysoka Rado! Sprawa przestępczości narkotykowej. Na
terenie miasta w ubiegłym roku odnotowaliśmy 105 przypadków, jeżeli chodzi o przestępczość
narkotykową. Faktycznie wśród nieletnich można powiedzieć, że nie jest to liczba, która nas
również zadowala. Wspomniała Pani, niejednokrotnie przestępstwa narkotykowe, dilerami są osoby
dorosłe. Przedtem mieliśmy możliwość, czy korzystaliśmy z możliwości wykorzystania pieska do
narkotyków w szkołach. Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw
Obywatelskich, przepraszam – Rzecznika Praw Obywatelskich, który zakwestionował taką
możliwość wykorzystywania psa do narkotyków na terenie szkoły, odstąpiliśmy od takich działań.
Chciałbym więc zauważyć, że to również jest, można powiedzieć, współpraca, czy ewentualnie
praca, z dyrektorami szkół, czy chociażby tak, jak w tym ostatnim przypadku mamy, z
kierownictwem internatu. Poszukujemy tego chłopca nadal, który zaginął. W ramach tych
czynności, które wykonaliśmy, można powiedzieć, że udało nam się w jakiś sposób przełamać
zmowę milczenia i okazało się, że jednak w tym internacie był kontakt z narkotykami. To są
sprawy, w których również oczekujemy współpracy dyrektorów szkół, dyrektorów internatów i
sygnałów dla nas, bo jest to dosyć istotne. W bieżącym roku tych przestępstw narkotykowych,
również wśród nieletnich, jest ujawnionych zdecydowanie więcej. Na dzień dzisiejszy mamy blisko
250 przypadków ujawnionych przestępstw narkotykowych, handlu narkotykami, czy to
rozprowadzania środków odurzających, czy posiadania. Także, jeżeli chodzi o sprawy narkotykowe.
Wspomniała Pani odnośnie interwencji, które są realizowane. Zadała Pani pytanie odnośnie
odniesienia i do ubiegłego roku i do obecnego roku. W informacji przekazanej do Państwa znalazła
się informacja odnośnie przeprowadzonych interwencji. Było to w roku ubiegłym 19.822
interwencje. W roku poprzednim było to 18.934. […] Zaraz na samym początku jest efektywność
służby prewencyjnej i są wyliczenia dotyczące, chyba że w jakiś sposób skrócono tą informację. Ja
tą informację posiadam, którą przekazałem. Kolejna sprawa, którą Pani poruszyła i o którą Pani
radna pytała odnośnie stanu bezpieczeństwa. Faktycznie podaliśmy ulice zagrożone, najbardziej
zagrożone. Zrobiliśmy to pierwszy raz i nie robiliśmy odniesienia do roku ubiegłego, z tym że te
ulice praktycznie, nie przekazałem w informacji odniesienia do roku ubiegłego, nie mniej jednak to
są główne ciągi komunikacyjne miasta Płocka. I w roku poprzednim również były podobne ilości,
jeżeli chodzi o stan zagrożenia wypadkowością, czy zdarzeniami na tych drogach. (Pani radna
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Wioletta Kulpa zapytała: „Gdzie konkretnie najbardziej?”) Na Jachowicza, to jest okolice starego
dworca centralnego i okolice ZUS, czyli okolice skrzyżowania z ulicą Kilińskiego. […] Jeżeli
chodzi o Fundację Bezpieczne Miasto, w ubiegłym roku, znaczy w ubiegłym roku w ramach
działań profilaktycznych były przekazane przez Fundację środki finansowe na zakup materiałów do
działań profilaktycznych. Tam były gadżety, ulotki i z tego, co kojarzę, jakieś drobne upominki na
konkursy.
Tak, to jest również, tak jak Pani zauważyła, może nie do końca fortunne ujęcie, ale w pierwszym
slajdzie, który posiadam w prezentacji, jednym z priorytetów 2008 roku był również wzrost
zaufania społecznego Policji i poprawa jej wizerunku. To są działania, które są prowadzone cały
czas […]. To są działania, że tak powiem, cały czas prowadzone na okrągło.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Komendancie, chyba się nie do
końca zrozumieliśmy. Jeśli chodzi o działania prewencyjne policjantów, to mamy zawarte w
materiale na str. 4. Ale nie chodziło mi o działania, które Państwo wykonujecie podczas służby
urzędowo, tylko chodziło mi o służbę wykonywaną na wniosek, na interwencję mieszkańców. I
tego w tym materiale nie ma. Nie każde działanie, które jest wymienione na str. 4, jest na wniosek
mieszkańców. Tu są ujęte wszystkie interwencje i na wniosek mieszkańców i Państwa z urzędu.
Zgadza się, Panie Komendancie?”
Pan Jarosław Brach Komendant Miejski Policji w Płocku powiedział: „Zgadza się, ale Pani
radna, nie prowadzimy takiego rozbicia. Dla nas interwencja to jest nieważne przez kogo zgłoszona,
czy jest zgłoszona przez mieszkańca Płocka, czy jest to podejmowana z własnej inicjatywy
policjanta, czy zgłoszona przez inne służby: Pogotowie, Straż Pożarną, Straż Miejską. Nie
prowadzimy takiego rozgraniczenia. Podajemy liczbę podjętych ogólnie interwencji.”
Pan Jacek Gruszczyński Powiatowy Inspektor Weterynarii w Płocku powiedział: „Panie
Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni! Płockie Zakłady Drobiarskie
„SADROB” są objęte stałym nadzorem weterynaryjnym. Pracuje tam 8 lekarzy, którzy codziennie
uczestniczą i kontrolują cały cykl produkcyjny, a więc badanie przedubojowe, badanie poubojowe.
A bite są tutaj kury, brojlery rzeźne i indyki. Także rozbiór oraz produkcja wędlin, wyrobów
garmażeryjnych. Podane liczby ilości zakwestionowanego drobiu wystąpiły w badaniu
poubojowym. I główna przyczyna, to po pierwsze nie wystąpiły żadne choroby zakaźne, zaraźliwe
w badaniu przed i poubojowym, ale były to następujące zmiany, które spowodowały
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dyskwalifikację tych tuszek oraz narządów wewnętrznych, a więc: nadmierne wychudzenie, czyli
charłactwo, urazy mechaniczne wielonarządowe, najczęściej spowodowane transportem i przy
ładowaniu drobiu, oraz posocznica i ropnica. I podane liczby, jak byśmy określili odsetek, to
stanowią porównywalne ilości z poprzednimi latami. Czyli odpowiadając na Pani pytanie
stwierdzam, że w zakładach prowadzony jest stały nadzór. Oprócz monitorowania produkcyjnego
prowadzimy monitoring w ramach krajowego programu monitorowania wszystkich substancji
zakaźnych. I takich substancji nie stwierdziliśmy w poprzednim roku.”
Pan

Romuald

Ostrowski

Powiatowy

Inspektor

Sanitarny

powiedział:

„Panie

Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowna Rado! Statutowa działalność, jeśli chodzi o
badanie zanieczyszczeń gazowych powietrza, należy do WIOŚ, czyli do Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. My jesteśmy tylko zleceniobiorcą, bo na skutek porozumienia
Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska przekazano nam
aparaturę i my wykonujemy same tylko pomiary. Więc jako laboratorium przekazujemy tylko
wyniki tych pomiarów, natomiast WIOŚ je analizuje i opracowuje ewentualnie wnioski. Sytuacja w
tym roku wyglądała w ten sposób, że z dniem 1 lipca mieliśmy tą aparaturę, która jest u nas na
balkonie zamontowana, mieliśmy wraz z innymi punktami, gdzie pobierane są próby z powierza,
mieliśmy to oddać 1 lipca do WIOŚ. Nie wiem z jakich przyczyn, ale nie udało się tego zrobić. Na
dzień dzisiejszy w zeszłym tygodniu otrzymałem pismo od Głównego Inspektora, że będziemy te
urządzenia oddawać WIOŚ z dniem 31 grudnia, czyli od 1 stycznia WIOŚ będzie się zajmował tymi
badaniami jako badaniami statutowymi. Ja mogę po części, oczywiście, skomentować te wyniki, bo
z tych analiz, które żeśmy przeprowadzili, sami jakieś wnioski żeśmy też również wyciągali i jeśli
chodzi o stężenia roczne zanieczyszczeń gazowych, podaję tutaj, dwutlenek azotu, to co badaliśmy,
benzen, toluen, ksylen, stężenie pyłów tych większych, metali ciężkich, w tym arsenu, kadmu,
ołowiu, niklu, nie przekraczały dopuszczalnych stężeń. Natomiast stwierdziliśmy przekroczenia
dopuszczalnego stężenia rocznego benzo(a)pirenu. Ta wartość jest tutaj podana 1 ng, to jest pięć i
pół raza więcej. Pytała Pani o to, jaki benzo(a)piren ma wpływ na zdrowie człowieka. Ja, jako
lekarz, mogę odpowiedzieć w ten sposób. Taką wiedzę, jaką ja książkową posiadam, to
benzo(a)piren oprócz tego, że jest najbardziej, jedną w wielu, substancji chemicznych
rakotwórczych, to wpływa również na układ nerwowy, na układ krwiotwórczy, powoduje
uszkodzenia narządów mięższowych, uszkodzenia również płodu. Natomiast potrzebne są
odpowiednie dawki dość duże i odpowiedni długi okres działania benzo(a)pirenu. Jak to się
przedstawia w Płocku i okolicach, nie mam takich danych i nie potrafię w tej chwili na to pytanie
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szczegółowo odpowiedzieć.”
Pani radna Wioletta Kulpa zapytała: „Czy może mi Pan potwierdzić, bądź wykluczyć, że
największym emitentem tego benzo(a)pirenu jest PKN Orlen?”
Pan Romuald Ostrowski Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział: „Nie, nie mogę ani
potwierdzić, ani wykluczyć, dlatego że to, co robimy, to są punkty monitorowane, kilka punktów
monitoringu są na terenie miasta Płocka, również poza Płockiem, i również na terenie samej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej, bo tam mamy to główne, duże urządzenie, gdzie badamy
zanieczyszczenia powietrza. To jest to, co jest na terenie całego Płocka.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „To jeszcze, Panie doktorze, mam pytanie.
Dwutlenek siarki, sam Pan powiedział, rozumiem, że od lipca do grudnia nie były i nie będą
prowadzone badania dwutlenku siarki, tak?”
Pan Romuald Ostrowski Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział: „Nie były prowadzone.
To jest to, co dostaliśmy jako harmonogram.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Okay, tu się zgadzamy. Czyli przez pół roku nie
mamy świadomości, jakie jest stężenie zawartości dwutlenku siarki w powietrzu i tak samo z pyłem
zwieszonym BS. I teraz proszę mi powiedzieć, Panie doktorze, jakie oddziaływanie na nasze
zdrowie ma dwutlenek siarki i ten pył zawieszony BS, których nie prowadzi się monitorowania.”
Pan Romuald Ostrowski Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział: „Ja nie mogę
potwierdzić w tej chwili. Ja mówię o tym, co my robiliśmy jako Powiatowa Stacja. Więc, jeżeli tych
badań nie robiliśmy, to nie mogę Pani powiedzieć. Czy robił to ktoś inny? Ja nie wiem, w tej chwili,
czy na przykład WIOŚ tych badań nie robił. Trzeba by było zapytać również WIOŚ o to, czy oni na
przykład, nie robili tych badań zawartości stężeń dwutlenku siarki, prawda, czy jeszcze różnych
innych, na terenie miasta Płocka. Takiej wiedzy na temat tego, co robi WIOŚ dokładnie nie mam.
Natomiast te wszystkie substancje chemiczne są substancjami toksycznymi. Ich zawartość powyżej
dopuszczalnych norm zawsze powoduje jakiś wpływ na zdrowie i życie ludzkie, więc nie można
powiedzieć, że to są substancje, które nie wpływają na nasz stan zdrowia. Ja mogę powiedzieć
ogólnie o tym. Teraz zastanawiając się nad tym, która z tych substancji bardziej na który, na jaki

13

układ wpływa, musielibyśmy to rozwijać teraz dalej.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie doktorze, czy przy rzeczywiście tak dużej
emisji różnego rodzaju składników chemicznych, które mają udział w naszym powietrzu, nigdy nie
zastanawiał się Pan nad zasadnością przeprowadzenia szczegółowych badań dotyczących emisji
tego typu pierwiastków do naszego powietrza przez specjalistycznego lekarza, czy instytut, który
zajmuje się badaniami i jakie oddziaływania w momencie, kiedy funkcjonuje w naszym mieście tak
duży zakład, który zajmuje się działalnością przede wszystkim chemiczną, jakie oddziaływanie,
mają wpływ te składniki w naszym powietrzu na nasze zdrowie, na podwyższony wskaźnik i tu
zapewne też mi Pan ani nie potwierdzi, ani nie zaprzeczy, na podwyższony wskaźnik
zachorowalności na choroby nowotworowe w naszym mieście. Czy nigdy nie zastanawiał się Pan
nad tym, że potrzeba jest w naszym mieście przeprowadzenia szczegółowych badań?”
Pan Romuald Ostrowski Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział: „Być może, że
należałoby takie badania wykonać. Natomiast ja wykonuję swoją pracę według ustawy i według
moich kompetencji. Ja nie mam możliwości przeprowadzenia takich badań, bo do tego potrzebna
by była odpowiednia ilość osób, odpowiednia ilość aparatury, laboratoria, itd. To nie jest sprawa
prosta. Bardziej to idzie w kierunku jakimś badań sensu stricte [...] jakichś ściśle naukowych nawet,
powiem. Natomiast nie my, jako Stacja Sanitarna, mielibyśmy takie badania wykonywać, bo nie
mamy takiej możliwości.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ja przepraszam, jak siedzę na tym miejscu, to nie
mogę wytrzymać w tym momencie, bo jak na jednej szali Pan będąc lekarzem... Pan będąc
lekarzem na jednej szali stawia potrzebę zakupu aparatury, dużej ilości specjalistów
wykwalifikowanych, a na drugiej szali jest zdrowie i życie mieszkańców Pana miasta, to jakoś tak,
nie wiem, czy Panu przeciąża ta prawa szala?”
Pan Romuald Ostrowski Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział: „Nie, nie, ja nie
pamiętam, żebym ja użył tutaj słów, że potrzeba

jest zakupu sprzętu i potrzeba, nie wiem,

zatrudnienia lekarzy. Ja o tym nie mówiłem. Ja jeszcze pamiętam, co ja powiedziałem. Natomiast ja
coś wykonuję, co mogę wykonać zgodnie z tym, jakie mam kompetencje. Jeśli Pani mnie pyta, czy
warto by było zrobić badania, prawda, takie, to oczywiście jako lekarz powiem, że warto jest
zrobić. Natomiast ja mówię, że ja tego nie jestem w stanie zrobić, bo ja nie mam takich ani
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możliwości, ani kompetencji, żeby to zrobić. Jeśli jestem przy głosie, jeśli Państwo chcecie na
temat grypy również coś więcej wiedzieć, to skoro już jestem tutaj przy tej mównicy, to mogę to
Państwu krótko opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w Polsce, w województwie mazowieckim,
w Płocku. Więc ostatni tydzień w Polsce – obserwujemy wzrost zachorowalności na grypę. W
Polsce w ostatnim tygodniu, to jest od 16 listopada do dzisiaj, bo najnowsze dane mam dzisiejsze,
zachorowało 97.000 osób. To jest wzrost zapadalności w zeszłym tygodniu o 22%. Przoduje,
oczywiście, województwo mazowieckie w Polsce. W województwie mazowieckim w ostatnim
tygodniu zachorowało ponad 16.000 osób, z tego dzieci w wieku do 4 lat, to było prawie 2.000
osób, dzieci w wieku 5-14 lat to było ponad 5.500 osób, w wieku 15 do 64 lat to było ponad 7.400
osób i wieku powyżej 65 lat zachorowało w ostatnim tygodniu w województwie mazowieckim
1.380 osób. Czyli łącznie to jest ponad 16.200 osób. Jak wygląda sprawa w porównaniu do tego, co
się dzieje w Polsce i w województwie mazowieckim w Płocku. Więc ogółem w Płocku od 1
stycznia 2009 roku zachorowało 970 osób na grypę. To są wszystkie przypadki zgłoszone grypy . Z
czego w mieście było zgłoszonych 580 przypadków, a w powiecie ziemskim płockim 390. I w tym
roku mieliśmy 5 potwierdzonych przypadków grypy A/H1N1. Ostatni tydzień to około 180
zachorowań w Płocku, więc wzrost jest duży, bo miesięcznie, jeśli chorowało w latach 2007-2008
około 40-50 osób miesięcznie, to ten ostatni tydzień to jest duży wzrost, bo to jest około 4, 5krotny prawie. Obecnie 6 osób leży na oddziale zakaźnym i te osoby są w trakcie diagnostyki
laboratoryjnej. Czekamy na potwierdzenie laboratoryjne wirusologiczne. Na terenie Polski, jak
Państwo wiecie, ponad 900 osób zachorowało na wirusa typu A/H1N1, w tym zmarło 9 osób. Jeśli
chodzi o szczepienia, to na ten rok jeszcze danych nie ma. Rok się nie skończył, szczepienia trwają.
Natomiast w 2008 roku zaszczepiliśmy na terenie działania Powiatowej Stacji 8.716 osób, z czego
w mieście było zaszczepionych przeciwko grypie tej sezonowej ludzkiej 6.264 osoby, a w powiecie
ziemskim 2.452 osoby. Miasto tutaj rzeczywiście przeważa. Myślę, że to jest wynik tego, że są
szczepionki bezpłatne dla osób powyżej 65 roku życia. Jeśli chodzi o te przypadki grypy A/H1N1
stwierdzone w Płocku, to ten pierwszy przypadek mieliśmy w czerwcu. To była osoba, która
przyjechała z Kanady. Następnie od niej zaraziły się dwie osoby. Potem były to osoby zamieszkałe
w Płocku, z tym że jedna osoba przebywała na Węgrzech i po przybyciu z Węgier zachorowała.
Natomiast ostatni przypadek to jest osoba, która zachorowała również w Płocku, miała kontakt z
osobami, które przybyły na Wszystkich Świętych z kraju zachodniego, potem wyjechały z Płocka
do tegoż kraju i tam również zachorowały na grypę typu A/H1N1, co mamy potwierdzone, że
zachorowały w tamtym kraju wyjeżdżając z Polski. I trudno nam było ustalić tutaj, kto tą grypę
akurat w tym przypadku przywlókł, czy te osoby, które przyjechały na Wszystkich Świętych z kraju
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zachodniego, czy ewentualnie one zaraziły się. Bo okres zachorowań był ten sam i był jeden dzień
różnicy zachorowania w Polsce i w Belgii. I tak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy z grypą. Z
tego, co wiem, to brakuje już ostatnio szczepionek przeciwko tej ludzkiej grypie i mają być
zakupione ewentualnie dodatkowe szczepionki. One się mają pojawić, ponownie mają się pojawić
w aptekach. Czy starczy tych szczepionek, myślę, że nie, bo jest teraz boom taki, dosyć się zrobił
dość duży na szczepionki. Natomiast ile ich będzie, to zobaczymy dopiero, to się okaże. Jeśli
chodzi o szczepionkę przeciwko wirusowi A/H1N1, to tyle wiem również, co Państwo z doniesień
medialnych, że ewentualnie ma być ta szczepionka. Mają być szczepione na początek osoby z grup
ryzyka, a więc dzieci, kobiety ciężarne, osoby, które pobierają różnego rodzaju leki
sterydowe, cytostatyczne, również ma być zaszczepiona służba zdrowia, a więc osoby, które mają
szeroki kontakt z dużą populacją, Policja, Straż Pożarna i Straż Graniczna. To są takie doniesienia
dla mnie bardziej już prasowe. Kiedy będzie ta szczepionka i jak to będzie wyglądało, trudno jest w
tej chwili powiedzieć. Natomiast jest już dostępny w aptekach ten lek przeciwwirusowy Tamiflu.
On jest na receptę. Mogą go również stosować lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, więc
lekarze pierwszego kontaktu, jeśli uznają, że takie zastosowanie leku jest konieczne. Natomiast w
tej chwili z dniem dzisiejszym my przechodzimy do innego rodzaju pracy, bo w związku z tym, że
ta liczba zachorowań wzrosła, nie będziemy tak monitorować już kontaktów bieżących osoby, która
już zachorowała […], już nie na takim monitoringu bezpośrednio osoba – kontakty, a na tym, żeby
zmniejszyć skutki zachorowań na epidemię grypy. Również jest nowe zalecenie krajowego zespołu
ds. grypy. Mają być hospitalizowane przypadki ciężkie tylko grypy, natomiast pozostałe te lżejsze
będą leczone ambulatoryjnie, czyli w domu.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja przede wszystkim
chciałem podziękować za tą informację, myślę, że takie publiczne przedstawienie najbardziej
wiarygodnych danych jest potrzebne, i jednocześnie prosić o dwa zdania uzupełnienia w tym
zakresie. Wspomniał Pan o pięciu przypadkach zachorowań na ta najbardziej bolesną odmianę
grypy, przynajmniej w świadomości medialnej dziś występującą - A/H1N1. I pytanie brzmi. Po
pierwsze jaki jest aktualny stan zdrowia osób, które w Płocku zachorowały na tą odmianę grypy. I
po drugie – czy istnieje jakiejkolwiek zagrożenie rozprzestrzenienia się tego wirusa poprzez osoby,
które miały styczność z tymi, szczególnie z tym ostatnim przypadkiem zachorowania, czy to
monitorujecie? I jaki aktualny jest stan możliwości, jak Pan ocenia w procentach, rozszerzenia się
tego wirusa od tych osób, które zachorowały w Płocku, czy jest jakiejkolwiek zagrożenie w tym
zakresie? Bo wspomniał Pan jednocześnie, że według tych analiz, które są, wszystkie, albo
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niemalże te wszystkie przypadki, były spowodowane kontaktem osób, płocczan, z osobami, które
przyjeżdżały z krajów Europy Zachodniej, czy Ameryki Północnej.”
Pan Romuald Ostrowski Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział: „Z informacji, jakie
posiadam, to stan osób: u której rozpoznano A/H1N1 i które obecnie są w trakcie rozpoznawania,
czyli badań laboratoryjnych, jest dobry. Natomiast my dostaliśmy polecenie i również to polecenie
poszło poprzez Kuratorium Oświaty, żeby przeprowadzić kontrole dotyczące stanu sanitarnohigienicznego sanitariatów w szkołach. I robimy to i będziemy to robić zgodnie z harmonogramem,
jaki mamy dla sekcji higieny dzieci i młodzieży. Będziemy sprawdzać te sanitariaty pod kątem
higieny. Natomiast również dyrektorowie szkół otrzymali zalecenia od Głównego Inspektora
Sanitarnego poprzez Kuratorium Oświaty, aby badać codziennie frekwencję. Mają obowiązek
dyrektorowie szkół zgłaszania do nas do każdego czwartku do godz. 13.00 stanu frekwencji. Jeśli
przekroczy ona 20% nieobecności w szkołach i 40% nieobecności w przedszkolu, my te dane
zbieramy, przekazujemy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. Pyta Pan Prezydent mnie o to, jaka jest
możliwości i zagrożenie dalsze, jeśli chodzi o epidemię. Myślę, że jesteśmy w trakcie rozwoju tej
epidemii. Ja myślę, że będzie więcej przypadków i zachorowań na tą grypę sezonową ludzką i
więcej przypadków będziemy mieli również zachorowań na grypę typu A/H1N1. Dziękuję bardzo.”
Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Mam również kilka pytań do różnych instytucji w Płocku. Zacznę od Straży
Miejskiej, którą proszę o informację o liczbie obcokrajowców, którym zrobiono zdjęcie
fotoradarem z tytułu przekroczenia prędkości i czy wyegzekwowano od nich mandat. Policję proszę
o informację na temat ilości zatrzymanych osób w związku z otwarciem sklepu z dopalaczami. Czy
były prowadzone pogadanki w szkołach na temat dopalaczy? Policję również proszę o udzielenie
odpowiedzi, czy osoby, które odbierają połączenia telefoniczne na numer 112, mają ukończony kurs
języka angielskiego. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego proszę o informację
dotyczącą sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Kochanowskiego. A mam tu na
myśli stan techniczny tej sali. Z tego, co wiem, PINB miał zastrzeżenia i nakazał usunąć powstałe
na tej sali usterki. Czy zostały usunięte? O to samo również chciałbym spytać Powiatową Stację
Sanitarno – Epidemiologiczną, a konkretnie o decyzję z 2004 roku o numerze 5/04, która mówi
między innymi o niewłaściwym stanie sanitarno - technicznym sufitu sali gimnastycznej z
terminem wykonania obowiązku do 30 września 2009. Czy zostało wykonane? Ponadto proszę o
informację, czego dotyczy decyzja w sprawie Szkoły Podstawowej nr 11, to znaczy od 10 września
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2004 prowadzone jest postępowanie administracyjne o nie wykonanie obowiązku z decyzji HDiM
25/04. dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Najpierw odniosą się do wystąpień mojej koleżanki z Rady Miasta Przewodniczącej Klubu Radnych PiS. Otóż, powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiona tym, że
Pani próbuje oceniać funkcjonowanie instytucji publicznych takich, które nie podlegają nam
bezpośrednio w tym sensie, że nie my ustalamy, czy Policja ma w ogóle funkcjonować w mieście,
czy też nie ma funkcjonować w mieście. O ile ja sobie przypominam, to my decydujemy tylko na
temat tego, czy chcemy mieć Straż Miejską. Natomiast Pani Przewodnicząca tutaj próbuje nam
powiedzieć, że Policja jest niepotrzebna w mieście Płocku? Ja przepraszam, ale ja tak zrozumiałam
Pani wystąpienie, może niesłusznie. Natomiast powiem tak, wie Pani, gdybyśmy brali pod uwagę
tylko ilość składanych interwencji ze strony mieszkańców, to ja mogłabym z kolei odwrócić to
pytanie, które Pani zadała Komendantowi Policji i zapytać Komendanta Straży Miejskiej, dlaczego
aż tak dużo jest interwencji ze strony mieszkańców. Czy to oznacza, że być może Straż Miejska za
mało sama podejmuje interwencji? Może musi być w jakiś sposób przez mieszkańców zapraszana
do tych interwencji? Powiem szczerze, że właśnie dokładnie mam taką opinię na temat
funkcjonowania Straży Miejskiej w Płocku. Powiem tak. Czytając sprawozdanie na str. 21, ja
Państwu przeczytam fragment tego sprawozdania, bo to jest bardzo fundamentalna informacja dla
mieszkańców miasta Płocka, myślę, że wielokrotnie już rozmawialiśmy na temat funkcjonowania
Straży Miejskiej w Płocku, powiem tak - mamy fundamentalnie inny pogląd na temat
funkcjonowania Straży Miejskiej, ja myślę tutaj o sobie i o części ludzi, którzy mieszkają w mieście
Płocku, w stosunku do tego, jakie priorytety dla funkcjonowania Straży Miejskiej widzi Pan
Prezydent Miasta Płocka. Otóż powiem tak. Proszę sobie spojrzeć na str. 21 sprawozdania i tutaj
mamy taką informację, że w ogólnej liczbie ujawnionych wykroczeń w 2008 roku dominowały
wykroczenia drogowe, które stanowiły 73 % , czyli 12 106 wszystkich ujawnionych wykroczeń. W
roku, 2007 było bardzo podobnie, bo to było 72,23 %. Proszę Państwa, bezpieczeństwo w
komunikacji to jest główny cel działania Straży Miejskiej w Płocku, przynajmniej ja tak to
odczytuję, ponieważ w roku 2008 odbyło się w zakresie bezpieczeństwa w komunikacji 11.248
kontroli,

z czego ujawniono przeszło 12.000 wykroczeń. Wielokrotnie mówiliśmy, że jakby

troszeczkę inaczej widzimy funkcjonowanie Straży Miejskiej. Chcielibyśmy, Panie Komendancie, i
tutaj mówię głęboko patrząc Panu w oczy, jako Radni Rady Miasta Płocka, żebyście Państwo
zajmowali się bardziej innymi sferami życia publicznego w mieście. Mianowicie powiem tak,
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bardzo mało, według mnie, w stosunku do kontroli drogowych, jest kontroli miejsc zagrożonych.
Strona 30, tabela, która wyszczególnia rodzaje kontroli. […] Kontrole miejsc zagrożonych, poz. 6 –
w roku 2008 - 8 900 takich kontroli się odbyło. To jest i tak poprawa w stosunku do roku 2007. I w
tamtym roku również przypominam sobie, że na ten temat sporo mówiłam, bo w poprzednim roku
było 5.600 tylko takich kontroli. [...]

Natomiast znacznie wzrosła, na przykład, ilość blokad na

koła pojazdów. W 2007 roku takich blokad dokonano 273, w roku 2008 już 443. I tutaj, Panie
Komendancie, taka moja opinia, myślę, że ona nie jest całkowicie oderwana od tego, co myśli wielu
mieszkańców miasta Płocka - ja bym więcej chciała patroli Straży Miejskiej, na przykład, w
pobliżu szkół. Wprawdzie Państwo podajecie w sprawozdaniu, że takich patroli w rejonach szkół
odbyło się w roku szkolnym, znaczy w roku kalendarzowym ubiegłym - około 2.300. Jak
dopytywałam na komisji, Pan powiedział, że średnio dwa patrole dziennie są, które w pobliżu
obiektów szkolnych się znajdują. Ja uważam, że za mało. Gdybyście Państwo przełożyli ten nacisk
z kontroli właśnie drogowych, wykroczeń drogowych, dali tą działkę, oddali ją bardziej w działania
Policji, a więcej czasu poświęcili na bezpieczeństwo na terenie miasta Płocka, czyli kontrole miejsc
zagrożonych i w pobliżu szkół. Wiem, że ten problem jest problemem bardzo ważnym dla nas
wszystkich jako mieszkańców miasta. I dlatego ja raz jeszcze apeluję. Wydaje mi się, że trwamy na
swoich tutaj pozycjach bardzo niesłusznie, Panie Komendancie, ponieważ

Pan właściwie nie

bardzo przyjmuje do wiadomości informacje, jakie Pan otrzymuje zwrotne od mieszkańców. Myślę,
że wielokrotnie już i o tym prasa lokalna pisała w artykułach i wielokrotnie w rozmowach z
mieszkańcami miasta temat był podejmowany. Także ja po prostu proszę jeszcze raz, żeby więcej
czasu Straż Miejska poświęciła na poprawę bezpieczeństwa w mieście, a nie na kontrole drogowe.
Dziękuję.”
Pan Jacek Fuz Komendant Straży Miejskiej w Płocku powiedział: „Panie Przewodniczący!
Panowie Prezydenci! Szanowna Rado! Jeśli dobrze pamiętam, ja nie byłem obecny rok temu na
sesji podobnej, podsumowującej, odnośnie pytania o obcokrajowców - było już rok temu. Mając na
uwadze, że wtedy chyba padła odpowiedź, że faktycznie po pierwsze nie prowadzę ewidencji ilości
pojazdów zatrzymanych, zarejestrowanych, bo dotyczyło to dokładnie fotoradarów, bo dla mnie
sprawca wykroczenia, to jest sprawca wykroczenia i to nie ma większego znaczenia, czy to jest
obywatel Rzeczpospolitej, czy obywatel innego kraju. Dwa – wtedy z tego, co pamiętam, to żadna
ze służb nie odpowiedziała, że faktycznie nie ma możliwości zapłacenia mandatu, a odsyłam do
programu TVN Uwaga pirat, gdzie tam było pokazane, jakie są działania Policji, które [...] mimo
zatrzymania na miejscu wykroczenia często i gęsto ci Panowie, albo nie mają gotówki, czasami jest
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to karta kredytowa i pamiętam, rzadko oglądam tą telewizję, ale był taki program, że kierowca tego
TIR-a został poproszony do najbliższego bankomatu o wypłacenie pieniążków i zostało to
wpłacone gotówką. Mając na uwadze, że to jest ogólna plaga obcokrajowców, a dotyczy to
szczególnie pojazdów, gdzie w tej chwili wjeżdżają ze strony granicy zachodniej i południowej bez
rejestracji, bez ewidencji, dopiero na ścianie wschodniej jesteśmy w stanie stwierdzić, jeśli
przekracza oczywiście, bo często i gęsto wraca, nie ma możliwości zapłacenia tego. I to było rok
temu ruszane. Co do tego, mając na uwadze ustawodawca takie zachowanie, głównie kierowców
zachodnich, aczkolwiek też kierowców polskich, jest już nowa nowelizacja prawa o ruchu
drogowym, mając na uwadze zbliżające się EURO 2012, że będzie istniała możliwość płacenia
zarówno przez sprawców wykroczeń polskich, jak i zachodnich, kartą bankomatową. Przy czym
wymaga to zaangażowania nie tylko sił, ale i środków, czyli wyposażenia funkcjonariuszy, którzy
powinni być, w terminale bankomatowe. I to jest zapisane w nowelizacji prawa o ruchu drogowym,
gdzie mówi się o 2011 roku. Jednocześnie w stosunku do obywateli polskich [...] będzie możliwość
płacenia kartą. Taki jest zamysł ustawodawcy. Zaznaczam – nie ma aktów wykonawczych.
Jednocześnie zostaje wydłużony czasokres postępowania mandatowego i powiedzmy sobie w
cudzysłowie- ścigania za popełnione wykroczenie z 11 do 24 miesięcy i potem jeszcze rok dla sądu.
To jest moja odpowiedź na pytanie dla Pana radnego Maliszewskiego. Co do priorytetów działania
– jest prowadzona ewidencja i zakres zgłoszonych interwencji nie tylko przez osoby fizyczne, jak i
podmioty różnego rodzaju, z którymi współpracujemy. Patrząc na to, że kiedyś była [...]
przekazywana informacja co miesiąc, jak wygląda ta sytuacja w sensie zgłaszanych potrzeb przez
mieszkańców, to są dwie sytuacje. 35% średnio w skali miesiąca to są zgłaszane interwencje
dotyczące tylko i wyłącznie samych wykroczeń drogowych i dotyczy to parkowania w różnych
miejscach i blokowania wyjazdów lub wjazdów przez mieszkańców, zaznaczam, i z tego tytułu są
to takie działania. Jednocześnie strażnicy jadąc na interwencję nie mogą podjąć tylko i wyłącznie
działania wobec tego jednego, ale i również przyległych kierowców, którzy może łamią przepisy. Z
tego względu, że lada moment zgłosi się najprawdopodobniej potencjalny sprawca wykroczenia,
który przekaże, że strażnik zajął się tylko jedną interwencją, będę się bronił: była zgłoszona, a nie
podjął w stosunku do pojazdu drugiego, trzeciego, a może i dziesiątego, bo w tym rejonie i inne
też parkowały. To mieszkańcy miasta zgłaszają potrzeby. Zgłaszają potrzeby również placówki
szkolne dodatkowych patroli w sytuacjach, kiedy nawet jest to na telefon, których już nie
ewidencjonujemy, gdzie organizowane są z dnia na dzień, lub z tygodnia na tydzień, bez
uwzględnienia: dyskoteki, spotkania, różne sytuacje, gdzie nie odpowiadamy, że nie będzie
uwzględniony taki patrol szkolny. Co do tych dwóch, to odpowiedziałem, jeśli pamiętam, dotyczy
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to zadań statutowych kiedyś Referatu Szkolno – Edukacyjnego, a dzisiaj Zespołu Profilaktyki.
Jeżeli jest taka potrzeba, a ta potrzeba zawsze występuje na początku roku szkolnego, na przełomie
ferii i przed końcem roku szkolnego, inne pozostałe służby w tym dniu pełnione też mają w
zadaniach kontrole i działania prewencyjne wokół rejonów szkół. Jeszcze jedna rzecz, może mała,
taka marginalna, ale gro zgłoszeń [...] przez mieszkańców, odnośnie tego nieszczęśliwego
parkowania, czy tych interwencji wobec parkujących, też przejęliśmy od Policji. Policja
przekierowuje mieszkańców i mówi, że tymi zadaniami to głównie się zajmuje Straż Miejska.
Proszę się zapytać wielu osób, które otrzymały taką informację i proszą nas też o wsparcie w tych
działaniach, bo mają inne ważne zadania. Jeżeli Policja powiedziała, że mamy ogólną liczbę 19, czy
tam 20 tys., podejrzewam, w tym roku już zgłoszeń, to przejęliśmy my w tamtym roku te 10.114
zgłoszeń, przy wzroście zatrudnienia zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej zerowym. Czyli
wniosek z tego, że ilość popełnianych wykroczeń przez mieszańców miasta, w tym
komunikacyjnych, jest duża. To, co Pani potwierdziła. 11 tys. kontroli – 12 tys. ujawnionych
wykroczeń. Te 12 tys. wykroczeń w stosunku do ilości zarejestrowanych pojazdów i potencjalnych
użytkowników, to jest raptem 1/7. Czyli mamy miejsca, w których udało się, zaznaczam, których
oznakowanie obowiązywało przez cały czas, nikt nie wprowadził to na żądanie ani Straży
Miejskiej, bo Straż Miejska rzadko kiedy jest informowana i jest stroną opiniującą zmiany
oznakowania, raczej jest wnioskującą o zmianę oznakowania do instytucji i podmiotów
odpowiedzialnych za oznakowanie miejskich dróg, po to, żeby było adekwatne do potrzeb i
sytuacji. Patrz – ostatni wniosek, na pewno jest dzisiaj świeży, wrócił ponownie o ul. Bielską,
zarówno po stronie dawnego młyna, jak i po stronie Poczty Polskiej. Nie jest stroną. Mogę jedynie
zaopiniować. Ale mając na uwadze na pewno co do tej pory, będę przeciwny ze względu na ilość
pojazdów nadjeżdżających od strony tutaj wylotu, czy od strony sklepu PSS-ów. Będą blokowały
wjazdy samochody wjeżdżające, próba wjazdu, przepraszam - próba, bo tam jest dość wysoki
krawężnik, będzie blokował. Ale nikt się nie musi w ogóle z tą opinią Straży Miejskiej zgodzić. To
jest tylko i wyłącznie doświadczenie. Co do ilości stosowanych blokad, jak Pani podkreśliła – było
200, jest 400 „z hakiem”. Niestety zakres działania, sposób działania Straży Miejskiej, jest tylko i
wyłącznie wynikiem wykroczeń, bo nigdy się nie spotykamy z osobą, która nie popełni
wykroczenia i pomysłowością osób popełniających wykroczenia. A ta pomysłowość, oprócz tego,
że próbują uszkodzić blokady jako efekt końcowy, nawet przekazywania, albo wyciągania z
sąsiedniego samochodu wezwania. Na to jest w stanie przekazać odpowiednie filmy, dokumentację.
Zresztą monitoring nagrywa takie zdarzenia. Będą na pewno niektórzy nieprzyjemnie zawiedzeni,
że mimo wszystko ktoś podążył za tym śladem. To są pomysły mieszkańców. Niestety my też
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musimy z duchem czasu iść i podążać. Tak, jak kiedyś było słowo za słowo, czyli notatka strażnika
i dwóch świadków, tak teraz są zdjęcia fotograficzne. Już to pewnie historia. Teraz potrzebny będzie
film. Ale mając na uwadze, że to strażnik do tej pory chodził za delikwentem, który popełnił
wykroczenie, który potrafi często i gęsto być obrażonym, to jest standard. Niestety chyba blokada
jest najskuteczniejszym lekarstwem na kierowców, którzy w miejscach […], gdzie zaznaczam,
powtarzam, zawsze obowiązywały zakazy zatrzymywania. Mimo, że nie było mnie ileś lat tutaj,
zawsze obowiązywały, a tylko nie były egzekwowane. To mieszkańcy zgłaszają również te
potrzeby. I dwa rodzaje, jak Pani zauważyła, Pani radna, są dwa rodzaje zgłoszeń dominujących –
komunikacyjne i zagrożenie mienia i bezpieczeństwo publiczne, publiczne ogólnie pojęte. Jeżeli
mówimy o bezpieczeństwie, to elementem bezpieczeństwa też jest bezpieczeństwo w komunikacji.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Jeszcze chciałabym dopytać Pana Komendanta
wobec tego, bo Pan Komendant nie odpowiedział jednak na moje pytanie, co Pan uważa za
priorytet działania Straży Miejskiej w Płocku. Co dla Pana jest najważniejszym punktem w
działaniu Straży Miejskiej? Wymienił Pan w tabelce, co Państwo robicie. Co dla Pana jest
najważniejsze? Proszę odpowiedzieć.”
Pan Jacek Fuz Komendant Straży Miejskiej powiedział: „Wszystkie działania, które są
prowadzone przez Straż Miejską, zmierzają tylko i wyłącznie, i wynikają, tak jak powiedziałem, ze
zgłoszeń i potrzeb mieszkańców miasta Płocka. Jeżeli zmieni się priorytet zgłaszanych interwencji,
a to przedstawiliśmy, jakie rodzaje interwencji wypływają i z kim jest prowadzona współpraca, to
zmienimy. Ja nie powiedziałem, że nigdy nie zmienię, natomiast oczekuję. Element działań
prewencyjnych w zakresie komunikacji jest jednym z wielu elementów poprawy bezpieczeństwa
publicznego. To jest jeden malutki wycinek. Bo możemy się skupić na szkołach. A sytuację, jaka
jest w szkołach, to podejrzewam, że bardziej zna Pani radna, niż ja, bo bliżej pracuje, że tam wcale
też nie jest może tak super. Tylko, że na pewno, jeżeli zdejmiemy ludzi z tych miejsc, gdzie udało
się w jakiś sposób sytuację przywrócić do normy, albo inaczej – te zakazy, które są wprowadzone,
albo inaczej – przepisy, które obowiązują zarówno, kiedy strażnik miejski jest, czy policjant, one
również obowiązują, kiedy nie ma tam strażnika miejskiego, czy policjanta. Z tego, co pamiętam,
nie robiłem prawa jazdy w Płocku, może w Płocku inaczej uczą, że obowiązują tylko i wyłącznie w
czasie obecności służb mundurowych, bo takie odpowiedzi z rejonu giełdy

wpływają. Takie

wpływają zapytania, czy skargi, że wręcz powinienem wskazać najbliższe wolne miejsce
parkingowe. Mogę wskazać. Zawsze jestem w stanie wskazać nawet w tej chwili, gdzie jest
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najbliższe miejsce parkingowe, przy czy może będzie ktoś niezadowolony z tego tytułu. Nie ja
stawiam znaki. Ja jestem od tego, i to powtarzam zawsze, od tego, żeby je egzekwować, wspólnie z
innymi służbami, które w tym kierunku działają. Policja ma inne zadania. My mamy wąski
wycinek, które przejęliśmy. I mimo, że to jest porozumienie między nami, nieważne, to jest cicha
umowa i wspólne działania mające na celu przejęcie pewnych działań, które Policja powinna robić,
i jest potrzebna. Zaznaczam, że tak jak wczoraj było liczone, że z tych 52-53 strażników, którzy są
gotowi wyjść na ulicę na 72, tak jest to, uważam, duży współczynnik wykorzystania i efektywności
służby. Bo to, co powiedziałem wczoraj, od 61 do 68%, przy zgłoszonych, tak jak było
wspomniane, tych 10.114 interwencji. Jestem gotów naprawdę zmienić, jeżeli zostanie wskazane.
Ale odbędzie się to kosztem tego, co już zostało zrobione. Jeżeli jest to działanie, że mamy
zaniechać w tym kierunku, ja bym poprosił, że proszę o odstąpienie od działań mających na celu,
żeby strażnicy miejscy nie egzekwowali obowiązujących zakazów, obojętnie jakich zakazów. Ja
mówię o komunikacji. I wtedy to zrobimy.”
Pan Jarosław Brach Komendant Miejski Policji w Płocku powiedział: „Pan radny
Maliszewski zadał pytanie odnośnie dopalaczy. […] Wspólnie z Urzędem Skarbowym
prowadziliśmy, w zasadzie asystowaliśmy przy kontroli, która była w sklepie

w Płocku. Ta

kontrola nie wykazała posiadania środków, czy substancji zabronionych. Także póki co wiem, że
planowane są jakieś zmiany w prawie, by kwestia dopalaczy została również uregulowana i w jakiś
sposób ewentualnie zakazana. Na dzień dzisiejszy nie mamy podstaw do prowadzonych
interwencji. Chociaż z drugiej strony nasze patrole również w to miejsce, podobnie, jak i sklepy,
chociażby z alkoholem, traktuje na troszeczkę innych zasadach. I tam są nasze również kontrole
prowadzone.”
Pan Krzysztof Frączkowski Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni! Telefon 112
obsługiwany jest przez dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia
zawartego między Panem Wojewodą Mazowieckim, a Komendantem Wojewódzkim Państwowej
Straży Pożarnej. Mogę powiedzieć tak, że stopień znajomości języka angielskiego dyspozytorów
nie pozwala w pełni na obsługę zgłoszeń obcojęzycznych. Natomiast w roku ubiegłym myśmy
przeszkolili dyspozytorów w zakresie obsługi w języku angielskim, z tym że nie są to osoby, które
by posiadały odpowiednie certyfikaty. Jak będzie sytuacja wyglądała dalej – są nowe uregulowania
prawne dotyczące funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, w tym centrum
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powiadamiania ratunkowego w Płocku będzie funkcjonowało dla miasta Płocka, powiatu
płockiego, powiatów: gostynińskiego, sierpeckiego i płońskiego i tam przewiduje się zatrudnienie
operatorów 112, a więc mają to być osoby posiadające certyfikaty znajomości języków obcych.
Planowane uruchomienie centrum to jest 1 lipca 2011. Dziękuję.”
Pan Romuald Ostrowski Powiatowy Inspektor Sanitarny powiedział: „Pierwsza sprawa to
dopalacze. Tak się akurat stało, że ja pierwszy w Polsce wydałem decyzję dotyczącą wycofania z
obrotu niektórych dopalaczy. Nie pamiętam w tej chwili liczby. 6 albo 7 było tych dopalaczy.
Zrobiliśmy to w taki sposób, że zdjęliśmy naklejki, które były w języku polskim na dopalaczach. Te
naklejki co innego sugerowały, niż to, co było napisane w języku angielskim na opakowaniu tychże
dopalaczy. Tam stwierdziliśmy, że tłumacząc to wprost z angielskiego, to nie było tak, jak na tym
polskim tłumaczeniu, że jest to do kolekcji itd., tylko wyraźnie pisało, że popić sobie sokiem
ulubionym, albo dużą ilością mleka, zakazane jest do brania dla kobiet w ciąży, prawda, itd. I w
związku z tym potraktowaliśmy to jako suplementy diety i zwykłe oszustwo. Nakazaliśmy wycofać
te dopalacze z obrotu. Wiem, że ten Pan się odwoływał do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
a Wojewódzki podtrzymał moją decyzję o wycofaniu z obrotu. I tak się sprawa w Płocku co do
niektórych dopalaczy zakończyła. Wiem, że gdzie indziej były podejmowane takie próby, ale
zupełnie na innych zasadach, bo w Lublinie to się odbyło w ten sposób, że sklep, ponieważ
prowadził również działalność spożywczą, a nie był zgłoszony do inspekcji sanitarnej, to inspektor
sanitarny zamknął cały sklep. Ale to zamknął tylko na okres 2 miesięcy i potem musiał ten sklep,
jak spełnił warunki sanitarne, dopuścić do obrotu. Czy tam z dopalaczami się działo coś innego nie
wiem, nie potrafię odpowiedzieć. Pan radny Maliszewski pytał również o konkretne decyzje, które
ja wydawałem, jeśli chodzi o szkoły. Nie potrafię Panu, bo tych decyzji wydaję dość sporo,
odpowiedzieć, jak one się zakończyły. Zobowiązuję się do jednego, że albo zapraszam Pana jutro
do siebie i wyjaśnimy to w przeciągu pół godziny, albo we wskazane miejsce na piśmie odpowiedzi
Panu udzielę, mając oczywiście te konkretne dane, konkretne numery decyzji. Mogę powiedzieć
tylko ogólnie, że w ostatnich 10 latach stan ogólny taki sanitarno – techniczny szkół bardzo się
poprawił, bardzo się poprawił. I tych decyzji ja wydaję coraz mniej. Ale prawda też jest taka, że to
wszystko jest w gestii Państwa Radnych i Pana Prezydenta, bo to zależy od tego, ile Państwo
dajecie środków na te szkoły, to oni wtedy mogą te decyzje, prawda, wszystkie wykonywać. Z
reguły to jest tak, że z powodu braków środków finansowych dyrektorzy pisząc do mnie pismo
proszą o przedłużanie tych decyzji. Ja te decyzje, chcąc nie chcąc, przedłużam. Oczywiście, jeżeli
Państwo staniecie na stanowisku takim, że ja mam być bardziej rygorystyczny, to nie będę
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przedłużał tych decyzji i wtedy taka sala gimnastyczna po prostu przestanie działać. Nie ma innego
wyjścia. Albo jest decyzja do wykonania z określonym terminem. Jest taka możliwość, ewentualnie,
przedłużenia na prośbę dyrekcji. Albo idą za tym dalsze konsekwencje wydawania decyzji
administracyjnych, czyli najpierw upomnienie, potem nałożenie grzywny na dyrektora. A ja bym
nie chciał tego w Płocku robić. Natomiast, jeśli Państwo będziecie uważać, że te terminy są zbyt
długie i ja je za lekko tak daję, to zmienię swoje postępowanie. Po prostu będę skracał te decyzje i
będę wymagał, żeby to było robione w terminach tych takich pierwotnych, z możliwością, nie
wiem, jednej szansy przedłużenia, ale nie więcej, bo to są sprawy, które się ciągną od tam 2002, czy
2004 roku.”
W imieniu Tadeusza Potrzuskiego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego głos
zabrał Pan Roman Szymański, który powiedział: „Panowie Prezydenci! Szanowna Rado! Ze
względu na to, że szef mój w tej chwili jest, że tak powiem, hospitalizowany, ja osobiście Panu
radnemu Maliszewskiemu wydam odpowiedź. Bo ja rozumiem, że chodzi to o salę gimnastyczną
Szkoły nr 11. Nie występowało tam szczególne zagrożenie. Były jakieś zawilgocenia, które
teoretycznie w tej chwili już są usuwane. Natomiast, gdyby w wypadku następowało jakieś
zagrożenie zdrowia, czy życia przebywających osób, to wiadomo, że wyłączymy z użytkowania w
trybie natychmiastowym taki obiekt.”
Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Wysoka Rado! […] Wracając do przedstawionego nam sprawozdania, ja bym chciał prosić, żeby te
sprawozdania w przyszłości były w jakiś sposób zunifikowane, bo czytając to sprawozdanie można
odnieść bardzo złe wrażenia. Ot chociażby takie, że napisane jest, że w mieście Płocku było 1556
kolizji drogowych. Są podane główne przyczyny kolizji drogowych. Natomiast w innym miejscu
jest napisane, ile z tego tytułu było spowodowane stanem nietrzeźwości. Dobrze myślę, Panie
Komendancie? Chodzi o 793, tak? Czy to miało miejsce na terenie Płocka, czy na terenie działania
Komendy Policji w Płocku?”
Pan Jarosław Brach Komendant Miejski Policji w Płocku powiedział: „Płocka”
Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Płocka, właśnie. I teraz, gdybym miał to odnieść
do sprawozdania, jakiego udzieliła Straż Miejska, to okazuje się, że Straż Miejska ujawniła 12 tys.
wykroczeń. Nic nie jest napisane, ile wykroczeń ujawniła Policja. Nie ma tego w tym
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sprawozdaniu. Są tylko kolizje drogowe. I teraz do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że to
zamazuje nam sytuację. Proszę Państwa, czy nie można odnieść wrażenia na podstawie tych
sprawozdań, że Straż Miejska w Płocku, to pracuje bardzo ciężko, a Policja nic nie robi? A przecież
to jest nieprawda. Ale z tego sprawozdania można takie wnioski wyciągnąć. Dlatego o co chciałem
zaapelować - o to, żeby jeżeli jest napisane, że są wykroczenia w komunikacji, to żeby było
napisane, że te wykroczenia, to tyle wykroczeń to jest przekroczenie, tak jak to jest w informacji o
wypadkach drogowych, że 121 to było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, 37 – przekroczenie
dozwolonej prędkości, 33 – nietrzeźwość kierujących, 11 – nieprawidłowe omijanie, wymijanie,
wyprzedzanie. Bo nie ma tego w informacji Straży Miejskiej. A gdyby było, że za złe parkowanie
jest tyle [...], za przekroczenie prędkości jest tyle, będziemy wtedy mieli jasną sytuację, będzie
wiadomo kto co robi. Ja tu usłyszałem takie zdanie od Pana Komendanta Straży Miejskiej, że mają
jakieś tam porozumienie, czy są umówieni z Policją odnośnie określonego działania. I w tym
momencie nasuwa mi się pytanie po deklaracji, jaką usłyszałem od Pana Komendanta odnośnie
ulicy Bielskiej. Panie Komendancie, czy też Pan jest z kimś umówiony w sprawie ulicy Bielskiej,
żeby tam nie było parkowania? Bo podobna sytuacja jest na ulicy Kościuszki i tam nikt nie zabrania
parkowania. Też dwukierunkowa z jednej strony, z drugiej. A na Bielskiej parkowania nie będzie,
bo taka jest Pana sugestia. A pytanie moje – czy to też wynika z jakiegoś umówienia z kimś,
porozumienia? Bardzo bym prosił o odpowiedź.”
Pan Jarosław Brach Komendant Miejski Policji w Płocku powiedział: „Szanowny Panie
radny, nie mogę się zgodzić z Pana zdaniem, stwierdzeniem, że nie jest podana liczba wykroczeń
drogowych. W sprawozdaniu, które Państwo uzyskaliście, jest ta liczba podana. W ubiegłym roku
było to - 1089 mandatów nałożyliśmy, przepraszam, 1089 wniosków, 13567 mandatów karnych i
5256 pouczeń. Także ta informacja się znajduje w sprawozdaniu odnośnie ujawnionych wykroczeń
w ruchu drogowym.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Ja bym chciała, żeby Pan Komendant Policji
odniósł się do stwierdzenia Pana Komendanta Straży Miejskiej, że jest porozumienie pomiędzy
Policją, a Strażą Miejską, że Straż Miejska zajmuje się wykroczeniami drogowymi, a Policja już się
tym nie zajmuje, przekierowuje te zgłoszenia w sprawie takich wykroczeń do Straży Miejskiej.
Proszę o komentarz na ten temat.”
Pan Jarosław Brach Komendant Miejski Policji w Płocku powiedział: „Pani radna, to może
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jest to współpraca pomiędzy Policją a Strażą Miejską polegająca na tym, że jeżeli oczywiście ktoś
do nas telefonuje i mamy na przykład, są inne pilne interwencje, ponieważ tych interwencji
dziennie możemy mieć 50-60, bo różne jest natężenie tych interwencji, i czasami może być taka
sytuacja, że policjanci nie są w stanie danego zdarzenia obsłużyć. Jeżeli nie jest to interwencja
wymagająca natychmiastowych działań ze strony Policji, takie interwencje oczywiście są
przekierowywane w ramach normalnej współpracy ze służbą, jaką jest Straż Miejska. Także tak
wygląda ta współpraca.”
Pan Jacek Fuz Komendant Straży Miejskiej w Płocku powiedział: „Nie wiem do końca, czy
w tym materiale jest informacja, ale pozwolę sobie zacytować pismo, które było przesłane do Rady
Miasta 16 stycznia 2008 roku. Na str. 18 jest rozliczenie pracy fotoradarów. Jeżeli by ktoś wziął
pierwszą tabelę, gdzie jest 11 tys. kontroli wykonanych, z tego ujawniono 12 tys. wykroczeń, a tu
jest pokazane, że kontroli fotoradaru było 367, czyli można sobie wyobrazić resztę dotyczyła
jakiego rodzaju kontroli. I ilość ujawnionych wykroczeń, są to może tylko artykuły, ale generalnie
jest

to

przekroczenie

prędkości

obowiązującej,

czyli

nieprzestrzeganie

obowiązującego

oznakowania. I tam jest podana ogólna liczba 5547. Jeżeli od 12 tys. wykroczeń ujawnionych
odejmiemy 5547, to reszta to jest zakaz zatrzymywania, parkowanie w miejscach do tego
niedozwolonych, blokowanie wjazdu, wyjazdu.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Jak rozumiem, dyskusja w tym punkcie zmierza do końca. Ja
chciałbym zwrócić uwagę na dosłownie kilka istotnych elementów, które wiążą się na ogólne
poczucie bezpieczeństwa, które jest potwierdzane przez mieszkańców i które jest ujęte w
statystykach. Jak Państwo wiecie i zauważyliście z tego sprawozdania, z tej dyskusji, która się
toczyła, na temat bezpieczeństwa w Płocku mogą się wypowiadać i coraz częściej to czynią
mieszkańcy Płocka. I to kreuje również w wielu jednostkach do tego przeznaczonych nowe
działania, które nie powiem starym językiem: wychodzą naprzeciw, ale które reagują na bieżące
potrzeby mieszkańców. I to jest bardzo cenne, że służby nie okopują się w jakichś ramach
ustawowych, czy praktykach dotychczasowych, ale świat się zmienia, przestępczość się zmienia,
wykroczenia się zmieniają, w związku z tym nasze służby powinny również za tym nadążać. I coraz
częściej to jest odnotowywane. Przykładem takich zmian może być chociażby informacja Straży
Miejskiej, w której jest na przykład w tej tabeli przytaczanej już na str. 30 zilustrowana, jak
zwiększa się liczba różnych interwencji, różnych w ponad 20 sferach działalności naszego życia
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publicznego. Czasami zwiększa się dwukrotnie, czasami pięciokrotnie. To są reakcje na bieżące
potrzeby, na interwencje mieszkańców Płocka. I taki kierunek trzeba utrzymać. Mieszkańcy widzą
czasami lepiej, z całym szacunkiem do służb, co się dzieje blisko ich bloku, domu. I to, że
zgłaszają, to jest bardzo cenna uwaga. A jeśli służby reagują w postaci przekierowywania swojej
działalności, to tym lepiej. Jedną z takich rzeczy, która będzie wkrótce wdrożona, to jest często już
przekazywana, również na tej Sesji Rady Miasta, większa ochrona naszych dzieci, głównie w
szkołach i w najbliższych trasach, podstawowych trasach komunikacyjnych do szkół i ze szkoły do
domów. Takie opracowanie w tej chwili jest czynione. Jest to trudne dlatego, że tak jak Pan
Komendant Straży Miejskiej powiedział, wymaga korekt w innych działaniach, które zaczęły nieźle
funkcjonować. Ale z całą pewnością szkoły to jest to zadanie, które będzie, mam nadzieję, za kilka
miesięcy już uruchomione do praktycznej realizacji. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić
uwagę, to jest koordynacja pracy służb. I tutaj od kilku lat z roku na rok jest, tak naprawdę, coraz
lepiej. Nie trzeba już jakichś interwencji specjalnych, dlatego ze służby opracowały pomiędzy sobą
tak ciekawą współpracę praktyczną, że to owocuje różnymi pozytywnymi skutkami w życiu
codziennym,

w

obszarach

szczególnie

zagrożonych,

podczas

bardzo

dużych

imprez

organizowanych w Płocku w różnych sferach życia naszego miasta. Ale między innymi te uwagi,
które Państwo zgłaszacie, pokazują, że nie jest we wszystkim tak dobrze i tak wesoło, jak by się
mogło wydawać. Choć generalnie poczucie bezpieczeństwa, potwierdzone w statystykach, cały
czas się poprawia, czyli tu jest pozytywne zjawisko, to są takie sfery życia, gdzie tak naprawdę
można by lepiej działać i powiem: trzeba lepiej tutaj działać. To są wspomniane narkotyki, plaga u
młodzieży. I tutaj działania muszą być chyba skuteczniejsze, dlatego że problem ten, nie tylko
płocki, ale problem średniej i dużej wielkości miast, narasta w skali Polski, a więc i
przeprofilowanie służb do walki z tym zjawiskiem, musi być lepsze i nieco inne. Również problemy
w komunikacji, komunikacji drogowej, są coraz większe. Niestety fakty są takie, że ilość
wypadków,

z różnych przyczyn, wyszczególnionych chociażby w podstawowym materiale:

nieudzielenie pierwszeństwa, nadmierna prędkość, jazda po pijanemu, itp. rzeczy, narasta. I
naprawdę proszę mi wierzyć, nie jest sposobem na poprawę tego zjawiska zdejmowanie 40
strażników z płockich dróg i przekierowywanie ich gdzieś tam na pilnowanie śmietników. To nie
jest sposób. Z całym szacunkiem dla tych efektownych pomysłów, ale naprawdę to nie jest sposób.
Nic się przez to nie poprawi, a jestem przekonany w 100%, że pogorszyło by się to zjawisko. Mało
tego trzeba, i tutaj sama Policja ciekawy projekt ostatnio, propozycję, przysłała do nas. Myśmy się
na to dość chętnie zgodzili. Będzie odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie miasta Płocka na
pewne działania zwiększające efektywność i, mam nadzieję, dość dużą poprawę bezpieczeństwa na
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naszych drogach. Tu trzeba wzmożonych działań edukacyjnych, profilaktycznych, ale również tych
restrykcyjnych, aby sytuację, przynajmniej w miarę, opanować. Także te działania są realizowane
z coraz większą skutecznością i za to na koniec chciałbym wszystkim służbom, choć wiele jest
jeszcze, tak jak mówię, do udoskonalenia, do zrobienia, w niemalże każdym dziale, chciałbym
bardzo serdecznie podziękować. Chociaż nie wszystko się udaje, ale tak naprawdę jest bardzo dobra
współpraca, są chęci, są działania i należy to tylko wspierać i doskonalić również poprzez decyzje,
które tutaj w Ratuszu będziemy podejmować w różnych formach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tą
współpracę i te działania w ostatnim okresie.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie materiał pt.
Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2008 rok.
Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Płocku za 2008 rok została przyjęta
w wyniku głosowania (za – 21, 0 -przeciw, 3-wstrzymujące).

Ad. pkt 4
Materiał pisemny: Informacja na temat postępu prac modernizacyjnych oczyszczalni ścieków w
Maszewie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie w/w materiał,
który w wyniku głosowania został przyjęty (22 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

Ad. pkt 5
Materiał pisemny: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych: wyniki egzaminów zewnętrznych
płockich szkół w roku szkolnym 2008/09 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: "Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Materiał po raz pierwszy ukazuje się do Państwa oceny. Jest to
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych: wyniki egzaminów zewnętrznych płockich szkół w
roku szkolnym 2008/09. Ustawodawca nakłada na nas obowiązek corocznego przedstawiania od tego
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roku sprawozdań dotyczących tej sytuacji. Macie Państwo przedstawione wyniki egzaminów
zewnętrznych w poszczególnych placówkach oświatowych, w różnych typach szkół, które funkcjonują
w mieście Płocku. Macie Państwo pokazane dane punktowe, staninowe, które osiągnęły płockie
placówki oświatowe. I dla przykładu szkoły podstawowe w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym,
to jest 2007/2008 rokiem, znacząco wzrósł procent szkół, które otrzymały wynik powyżej poziomu
średniego z 50 do 81,25%. Zmalał procent szkół, które otrzymały wyniki poniżej poziomu średniego z
31,25% na 6,25%. Zauważalna jest zdecydowana poprawa wyniku sprawdzianu zewnętrznego w
szkołach podstawowych tych, które do tej pory osiągały najniższe wyniki: szkoły nr 1, nr 6, nr 17, nr
20. Jest tu wzrost aż o 3 staniny. Podobne zestawienie macie Państwo, jeżeli chodzi o gimnazja. Wyniki
egzaminu z części humanistycznej i wyniki egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno –
przyrodniczej. I tak w roku szkolnym 2008/2009 średnia wyników egazminu części humanistycznej
uzyskanych przez gimnazjalistów płockich szkół w stosunku do średniej wojewódzkiej i krajowej
znajduje się na bardzo zbliżonym poziomie i porównując z wynikami z roku szkolnego 2007/2008
zanotowano wzrost średniej punktów dla miasta Płocka o 0,53 pkt., dla województwa o 1,09, natomiast
dla kraju o 0,92 pkt. I porównując wyniki płockich gimnazjów można stwierdzić, że najlepiej
uplasowało się Gimnazjum nr 10 osiągając 37,19 pkt., natomiast najniższy wynik uzyskało Gimnazjum
dla Dorosłych nr 11 w Centrum Kształcenia Ustawicznego, to jest 16,38 pkt. Średnia wyników
egzaminu matematyczno – przyrodniczego w stosunku do średniej wojewódzkiej krajowej, znajduje się
powyżej średniej krajowej. Natomiast porównując wyniki płockich gimnazjów trzeba stwierdzić, że
najlepiej uplasowało się Gimnazjum nr 10 również w tym egzaminie, osiągając 32,08 pkt. Najniższy
wynik ponownie Gimnazjum dla Dorosłych nr 11 w Centrum Kształcenia Ustawicznego. I tutaj dwa
zdania o programach naprawczych, które zostały wprowadzone w dwóch placówkach oświatowych.
Jeden funkcjonuje już drugi rok w Szkole Podstawowej nr 1. Skierowany on jest na szkolenia dla
nauczycieli oraz dodatkowe godziny, które mają na celu zajęcia w kierunku właśnie egzaminów
zewnętrznych. I tutaj dla przykładu Szkoła Podstawowa nr 1 ze staniny 1 w roku ubiegłym osiagnęła
wynik 4. Czyli widać postęp i skuteczność tego działania. Od bieżącego roku szkolnego program
naprawczy jest prowadzony w Gimnazjum nr 2, które osiągało do tej pory najniższe wyniki z naszych
publicznych, oprócz Centrum Kształcenia Ustawicznego, najniższe wyniki w naszym mieście. Macie
Państwo również szkoły ponadgimnazjalne, wyniki matur, jak kształtowała się sytuacja w
poszczególnych placówkach w mieście Płocku. Także widzimy tutaj postęp. Mam nadzieję, że
działania, które będziemy podejmowali w kolejnych latach, spowodują, że te wyniki egzaminów
zewnętrzych będą jeszcze lepsze. Dziękuję Państwu."
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie w/w materiał,
który w wyniku głosowania został przyjęty (19 - za, 0 - przeciw, 1 - wstrzymujący).

Ad. pkt 6
Protokół z obrad XLII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 roku został
przyjęty w wyniku głosowania. Za przyjęciem protokołu głosowało 18 radnych, 0 - przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.

Ad. pkt 7
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 642)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały pomieszczonego na druku nr 642 (autopoprawka stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu).
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Prezydencie! Państwo Radni! Ja mam
pytanie może nie do zapisów, może, dokładnie budżetowych, ale do takiej kwestii – bardzo dużą
kwotę pieniędzy przekazujemy na dofinansowanie placówek niepublicznych. Chciałam się zapytać,
co spowodowało taki wzrost tej kwoty planowanej na początku roku. To jest raz. A po drugie
jeszcze mam pytanie dotyczące, w jaki sposób kontrolowane są dotacje do placówek
niepublicznych. Ja zdaję sobie sprawę, że na pewno zwiększyła się ilość osób, które do tych szkół
przyszły od września. Ale są też takie placówki, podejrzewam, szczególnie te sieciowe, często
dochodzą informacje, że na zajęcia przychodzi 10 osób, a wpisanych jest na przykład 30, czy 40. I
w jaki sposób miasto kontroluje wydawanie środków budżetowych przekazywanych do placówek
niepublicznych?”
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Pan

Piotr

Kubera

Zastępca

Prezydenta

Miasta

Płocka

powiedział:

„Panie

Przewodniczący! Wysoka Rado! Faktycznie głównym powodem jest zwiększenie się liczby
uczniów w szkołach niepublicznych. Mamy, zgodnie z ustawą, obowiązek dofinansowywania tych
placówek oświatowych. Obecnie musiałbym zliczyć, ile w Płocku funkcjonuje. Blisko 40 placówek
niepublicznych funkcjonuje w tej chwili w Płocku. I faktycznie patrząc na statystykę tych szkół,
widać bardzo duży wzrost uczniów w niektórych z tych szkół. I Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych Żak - z 83 osób w tym roku mamy 143 uczniów. Szkoła Policealna dla Dorosłych
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku – z 31 do 261, takie mamy dane. PUL dla Dorosłych
z 15 do 175. A największy wzrost Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu, ponownie, Żak - 226
do tej pory, w tej chwili 615. Także wzrost jest bardzo duży. Zamierzamy przeprowadzić kontrolę. Z
tym, że do tej pory mieliśmy bardzo ograniczone możliwości przeprowadzania takich kontroli.
Zmieniła się ustawa, która od stycznia daje nam możliwość bardzo szczegółowego skontrolowania
przeznaczanych pieniędzy. Również mamy sygnały, tak jak Pani powiedziała, że zapisanych w
szkole jest wiele osób, natomiast na zajęcia chodzi, nie chcę mówić, że akurat co dziesiąty, ale
frekwencja jest tam bardzo, bardzo kiepska i na pewno, zresztą w uchwale, którą podejmowaliśmy
bodajże miesiąc temu, jest już zapis, który pozwala Ratuszowi szczegółowo kontrolować szkoły
niepubliczne w zakresie przeznaczania środków na działalność tych placówek oświatowych i
zamierzamy z takiej możliwości skorzystać. W styczniu będziemy chcieli złożyć wniosek o
przeprowadzenie kontroli w co najmniej trzech placówkach, gdzie ten wzrost uczniów był
największy. Ale koszty powoduje tutaj głównie ilość uczniów. I to chodzi głównie o placówki
policealne, gdzie mogą się uczyć dorośli. To jest właśnie najbardziej kosztotwórcze. Dziękuję.”

2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 643)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały pomieszczonego na druku nr 643 (autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu).
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Szanowni Państwo! Może zacznijmy od tej autopoprawki, którą dzisiaj Pani Skarbnik jest
uprzejma nam przedstawić. Autopoprawka jest tej grubości, około 20 stron papieru, którą dostajemy
przed samym wejściem na Sesję Rady Miasta Płocka, już nawet siedzieliśmy tutaj. Świadczy to o
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tym, jak Państwa pieniądze traktowane są przez Ratusz, jak radni są informowani. Oczywiście nie
można było tego materiału przygotować wcześniej, bo skąd. 20 stron papieru autopoprawek, zmian
do uchwały na Radę Miasta Płocka. Ta uchwała, proszę Państwa, na druku 643, jest to jedna z
pierwszych uchwał, która porządkuje finanse miasta Płocka. I ten dokument jakby zajmuje się
inwestycjami, które były zapisane na inwestycje niewygasające w roku 2008. To znaczy powiem w
ten sposób – miasto miało wykonać określone inwestycje w roku 2008, ale tych inwestycji z
różnych powodów nie wykonało. W związku z tym te inwestycje przepisuje się na rok następny z
terminem realizacji 30 października 2009. Po czym okazuje się, że te inwestycje i tak nie są dalej
wykonane z jakichś powodów bliżej znanych tylko Ratuszowi. W związku z tym, że na wczorajszej
Komisji Skarbu niestety nie było ani jednej merytorycznej osoby, która byłaby w stanie
odpowiedzieć na pytania dotyczące realizacji tych inwestycji niewygasających, to tak, jak
zapowiedziałem na komisji, będę o to pytał. Ale pozwoliłem sobie sięgnąć do uchwały z 20 grudnia
zeszłego roku, w której zapisaliśmy te inwestycje, które były niewygasające w roku 2008. I, proszę
Państwa, co się okazuje. Okazuje się, że na przykład są takie inwestycje, które na przykład miały
być zrealizowane w roku 2009 w określonej kwocie, a ta kwota pojawia się znowu w roku 2010.
Znaczy to, że w zasadzie z tą inwestycją nie zrobiono nic. W związku z tym chciałbym Państwu
przeczytać te inwestycje, w których można odnieść wrażenie, że się nic nie wykonało. Ja za
chwileczkę będę prosił, żeby Pan Prezydent odpowiedzialny za realizację inwestycji w mieście
Płocku, punkt po punkcie odniósł się do każdej inwestycji, która była na inwestycjach
niewygasających, żeby wyjaśnił, bo to po prostu, proszę Państwa, włos się jeży na głowie w
momencie, kiedy porówna się ten dokument, który mamy dziś na Sesji, z tym co było, co Rada
Miasta Płocka przyjęła 20 grudnia zeszłego roku. Proszę Państwa, mamy zadanie nr 101 - budowa
ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami Przemysłową i ulicą Rutskich. W roku 2008 ustaliliśmy, że w
roku 2009 do 30 września mamy wydać kwotę 97.385 zł. W tej chwili okazuje się, że ta inwestycja
ma znowu zapisanych 97.205 zł. Znaczy może ja jestem w błędzie, myślę, że Pan Prezydent to
wyjaśni, że ta inwestycja się toczy i jest realizowana. Znaczyłoby to, że na tą inwestycję przez cały
rok wydano 100 zł. Jak wiemy, jest to inwestycja niezbędna i skoro znalazła się w budżecie, to
pewnie była jakaś potrzeba realizacji tejże inwestycji. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Bym bardzo
prosił, żeby osoba odpowiedzialna za inwestycje wyjaśniła, dlaczego w uchwale z 20 grudnia 2008
roku są zupełnie inne numery zadań inwestycyjnych niż te, które są w tej chwili. Jak to jest
możliwe? Dlaczego Państwo zmieniliście numery zadań inwestycyjnych? Jakim prawem? Rada
Miasta uchwaliła numery zadań inwestycyjnych, a teraz te zadania są zupełnie pod innymi
numerami. Prosiłbym o wyjaśnienie. Na pewno odpowiedź na to moje pytanie jest prosta i banalna.
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Następna, proszę Państwa, inwestycja to jest: Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej
części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna,
Flisacka, Wójtowa i Gmury). Była w uchwale z 2008 roku kwota 93.576,50 zł. W tej uchwale jest
taka sama kwota. Znaczy, że nic nie zostało wykonane. Następnie: Bezkolizyjne skrzyżowanie linii
kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej. Było, proszę Państwa, zapisane
do wykonania 385.446 zł. W tej uchwale znowu jest dokładnie ta sama kwota. Jak wiemy, dość
poważna inwestycja i dość znacząca dla mieszkańców miasta Płocka. Następna inwestycja:
Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock - Góry do
kanalizacji miejskiej - 150.000,00 zł. Tu znowu jest 150.000,00 zł. Prosiłbym o wyjaśnienie w tej
sprawie. Następna inwestycja: Budowa stoku narciarskiego. Było zaplanowane do wykonania w
roku 2009 z tych niewygasających 300.000, 00 zł. Teraz jest wpisane 298.900,00 zł, czyli tak jakby
realizacja była na poziomie 100,00 zł. Sztandarowa jakby inwestycja Panów Prezydentów.
Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”. Było zaplanowanych 200.000,00 zł. Jest
181.780,00 zł. Tak jakby zostało zrealizowane w wysokości 9.000,00 zł. Następnie, proszę Państwa
– Budowa obwodnicy północno- zachodniej miasta Płocka. Było na niewygasających 2.661.000,00
zł. Teraz jest napisane 2.660.000,00 zł. Tak jakby 1.000,00 zł zostało tylko wydane. Budowa dróg
dojazdowych do II przeprawy mostowej – było zapisane 556.000,00 zł. Zostało wykonanych
530.000,00. Tak jakby znowu się nic tu nie działo. Następna pozycja, proszę Państwa, to jest:
Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą
infrastrukturą. Było zapisane 21.865,00 zł i jest wykonanie 20.865,00 zł. Następnie: Budowa dróg
wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej. Było zapisane 21.813,00 zł. W tym budżecie
jest dokładnie taka sama kwota. Następnie, proszę Państwa: Przebudowa ulicy Granicznej – I etap.
Było 154.810,00 zł, a teraz w budżecie jest 153.628,00 zł. Następnie: Uporządkowanie przestrzeni
miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej. Proszę
Państwa, było zaplanowanych 350.000,00 zł. Teraz mamy 346.000,00 zł. Czyli wychodzi na to, że
porządkowanie strefy parkingowej zajęło nam 3.000,00 zł. Następna sprawa, proszę Państwa:
Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej,
Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej. Było zaplanowanych 299.638,00 zł i w dalszym
ciągu jest taka sama dokładnie kwota, czyli tak wychodzi na to, że jakby nic nie zostało
zrealizowane. Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową – było 218.380,00 zł, a w tej
chwili jest na niewygasających 217.380,00 zł. Wychodzi na to, że ten pomysł też nie znalazł
żadnych środków na jego realizację. Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz parkingami przy
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Było, proszę Państwa, 235.460,00 zł na niewygasających, a
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teraz mamy 231.928,00 zł. I tutaj chciałbym parę słów komentarza i uśmiechnąć się do kolegi
Kwiatkowskiego, który walczy o ten parking od 3 lat i nie można mu tego parkingu przy szpitalu,
niewątpliwie bardzo istotnego, zrobić. Ale to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa na poprzedniej Sesji Rady Miasta Płocka ja poprosiłem o wyjaśnienia Pana Prezydenta
Kolczyńskiego w kwestii ulicy Medycznej, na co usłyszałem od Pana Prezydenta Kolczyńskiego
odpowiedź, że wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, wszyscy się na wszystko zgadzają. Po
czym okazało się, że są jakieś konsultacje społeczne i że ludzie są niezadowoleni. Chciałem
Państwa poinformować, że na dzień dzisiejszy mam przy sobie protest Rady Osiedla Winiary, która
protestuje przeciwko tej lokalizacji. Wiem, że jest protest mieszkańców budynków przy ulicy
Medycznej. Jest też niezadowolenie i protest tych osób, które mają swoje działki w Goździku, czyli
w ogrodzie działkowym, i oni też protestują przeciwko temu. W związku z tym, z tą informacją,
która, nazwijmy to tak delikatnie: przeciwko budowie i modernizacji ulicy Medycznej, są za
parkingiem absolutnie, Panie Stanisławie, w związku z tym, że ta informacja, którą uzyskałem od
Pana Prezydenta Kolczyńskiego, jest absolutnie błędna i jest bardzo duży sprzeciw i protest
mieszkańców, którzy tam zamieszkują, to jako Klub Radnych SLD będziemy wnioskowali do Pana
Przewodniczącego o wyjaśnienie tej kwestii w odrębnym punkcie na najbliższej Sesji Rady Miasta i
takie pismo do Pana Przewodniczącego po dzisiejszej Sesji złożę. To jest, proszę Państwa, tyle
tytułem wstępu. Prosiłbym o wyjaśnienie. Jeszcze jest jedna rzecz, tutaj w kwestiach takich
formalnych, porządkujących sprawy – na Komisji Skarbu od pracownika Urzędu uzyskałem
informację, że tutaj, tak, prawda, w tym spisie tych inwestycji, to są wszystkie te, które były na
niewygasających w zeszłym roku. To jest nieprawda. W tym spisie pojawiły się nowe inwestycje,
których nie ma w uchwale dotyczącej niewygasających. I ta inwestycja znalazła się tutaj nie
wiadomo dlaczego. W każdym razie informacją, którą uzyskałem na Komisji Skarbu, jest
informacją błędną. W związku z tym prosiłbym w tej chwili o ustosunkowanie się do tych zadań
inwestycyjnych, o których przed chwilą mówiłem, a później punkt po punkcie – uchwała z 20
grudnia, prosiłbym o zdanie relacji, jak ona została wykonana przez władze miasta Płocka.
Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Żeby Pan Prezydent miał szansę
odpowiedzenia blokowo na te wszystkie pytania, to może jeszcze ja zadam pytania do tej uchwały.
Otóż, mianowicie, Panie Prezydencie, prosiłabym o informację, czy zmieniły się terminy
zakończenia wielu inwestycji, które były podane jako te inwestycje niewygasające, terminy
ostateczne wykonania tych inwestycji. Bo z tego, co zauważyłam, w tej poprawce do budżetu, to się
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zmieniło część, na pewno. I dlaczego w prognozie długu na rok przyszły nie wpisano obligacji?
Dziękuję.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Szanowny
Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo Radni! Wyjaśniam w
tym zakresie inwestycje, dotyczących inwestycji ze środków niewygasających. Dla zasady, jeżeli w
ubiegłym roku były środki, uchwała powstawała dotycząca środków niewygasających, w umowie
mamy płatności 80% za opracowaną dokumentację, w chwili oddania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej wraz z pozwoleniem, a 20% w zakresie już po sprawdzeniu tej dokumentacji. Jeżeli
są jakieś błędy wówczas jest to 20% gwoli zabezpieczenia i wykonania poprawek do danej
dokumentacji. [...] Jeżeli mamy umowę ze środków niewygasających w zakresie umowy
Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta, powodem
niewykonania i niezrealizowania tego zadania, zresztą

tak, jak i w terminie realizacji umowy na

opracowanie dokumentacji, było trzy miesiące od daty przekazania przez zamawiającego
wykonawcy oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. I nie
można do dnia dzisiejszego uzyskać trzech zgód od właścicieli działek, ponieważ każde wezwanie,
jakie jest skierowane, wraca do nas, jak i również pomimo, że jest adres zameldowania w danym
budynku, nikt się tam nie pojawia i nie można ustalić przebywania. Więc tutaj po prostu my
będziemy musieli iść ze spec ustawy, żeby zrealizować to zadanie. Następne zadanie jest to
Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, w tym zadaniu, dotyczy to ulicy Poziomkowej. [...]”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Wie Pani co, następnym punktem po ulicy
Pocztowej, jest Budowa ulicy Browarnej wraz z brakująca infrastrukturą – II etap.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Budowa
ulicy Browarnej wraz z brakującą infrastrukturą – jest to już zadanie zrealizowane. Opracowana
została dokumentacja. Z tejże dokumentacji na dzień dzisiejszy realizujemy około 140 metrów
odcinka do zrealizowania. Cały odcinek Browarnej wynosi około 980 metrów. Będzie realizowany
w terminie późniejszym. A w tym zakresie, który był w środkach niewygasających było
opracowanie tylko i wyłącznie dokumentacji.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pani Dyrektor, przepraszam bardzo, że Pani
wchodzę w słowo. Żebyśmy to sprawnie i szybko przeszli, to ja bym prosił w ten sposób - mówi
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Pani, że było do wykonania 140.661,00 zł, to zostało zrealizowane i jest wszystko okay.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Tak jest.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Teraz wróćmy jeszcze na chwileczkę do ulicy
Pocztowej. Było 271.960,00 zł. Ile Państwo z tego zrealizowaliście?”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Nic nie
zostało zapłacone, dlatego że dokumentacja nie jest opracowana. Brakuje zgód właścicieli trzech
działek, tak jak już powiedziałam, żeby złożyć dokumentację do pozwolenia na budowę.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „I dobrze, Pani kontynuuje.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Umowa z
projektantami jest zawarta, dlatego po prostu ta kwota musi być zabezpieczona na należności
wynikające z zawartej umowy.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Chciałem powiedzieć – czy uzyskanie tych zgód po
stronie inwestora, czy leżało po stronie tych, którzy mieli ten projekt zrobić?”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Zgody
mamy wspólnie dlatego, że nie można zostawić projektanta bez wsparcia jakiegokolwiek ze strony
inwestora.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Czyli rozumiem, wyście odpowiadali za uzyskanie
tych zgód i nie uzyskaliście zgód.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jak i
również i projektant ma również też wpisane. Bo żeby zrealizować, wie Pan, dokumentację, to
trzeba również i projektant musi pozyskać zgody właścicieli.”
Pan radny Piotr Nowicki zapytał: „Ale to dzieliliście, że Kowalskich bierzecie wy, a od
Nowaków bierze projektant, tak?”
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Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Nie,
wspólnie. Jest zapisane w dokumentacji, żeby po prostu uzyskać decyzję celu publicznego, czy
cokolwiek, są zgody właścicieli. Dlatego to zapisujemy w zakres jakby projektanta, cały zakres
obowiązków, jaki na nim spoczywają.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pani Dyrektor, zdaje Pani sobie sprawę z tego, że
od kilku lat ta pozycja inwestycyjna znajduje się w budżecie miasta Płocka? Mamicie
mieszkańców miasta Płocka tym, że ta inwestycja zostanie zrobiona, a nie macie zgód. I te
pieniądze wiszą w budżecie zupełnie bez sensu. Wpisujecie te inwestycje w jakieś książeczki i
chwalicie się, że takie inwestycję są....”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale, Panie Piotrze,
pytanie było. Nie rozwijajmy. Pani odpowiedziała. Bardzo prosimy, Pani Dyrektor.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Po
pierwsze te kwoty muszą być, ponieważ jest zobowiązanie zaciągnięcie. Po drugie mamy, i [...] na
pewno Pan radny również doskonale wie, że wchodzimy w tereny bardzo trudne, w tereny
niedoinwestowane, gdzie pozyskanie jakichkolwiek terenów pod wprowadzenie zadań, jest
naprawdę bardzo trudne. Ponieważ w pierwszej wersji zawsze każdy chce, natomiast w drugiej w
momencie, kiedy dochodzi do wykupu gruntów, każdy prosi: ale żeby nie od niego, tylko od
sąsiada, to wtedy będzie bardzo zadowolony.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Przejdźmy do zadania nr 08.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Tutaj
dotyczy dokumentacji w zakresie ulicy Poziomkowej. I jest opracowana dokumentacja. I również
jest taka sama informacja, że nie można złożyć na pozwolenie na budowę, ponieważ czterech
właścicieli nie zgadza się na wykup. Natomiast sięgacz w ulicy Kątowej jest zaprojektowany i
dokumentacja opracowana.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Czyli w jakim wymiarze kwotę 21.865 zł...”
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Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jest na
umowę i dopiero w momencie, kiedy te zgody będą, dopiero będzie można wypłacić
projektantowi.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Niezrealizowana.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedziała: „Prosimy dalej,
Pani Dyrektor.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jeżeli
chodzi o ulicę Swojską i Kombatantów, trwa.....”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja chciałem powiedzieć, że następna to jest …”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale, Panie Piotrze,
proszę pozwolić Pani odpowiadać. To, że nie jest po kolei tak, jak Pan ma u siebie napisane, bo Pan
by chciał, to naprawdę nie jest takie ważne. Pani odpowie na wszystkie pytania. Bardzo proszę,
Pani Dyrektor.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jest
umowa zawarta z projektantem na kwotę 71.980,00 zł i dokumentacja ma być opracowana do
31.12.2009 roku. Ale już na dzień dzisiejszy wiemy, że również są problemy z pozyskaniem gruntu
w tej ulicy, jeżeli chodzi o ulicę Swojską. Dotyczy ulicy Maneżowej i Saperskiej oraz
projektowanej pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą. I tutaj
umowa była zawarta z Panem projektantem....”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Czy może Pani podać mi, jaki jest numer tej, bo ja,
wie Pani...”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „22. To jest
stary numer.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Tak, stary numer jest 22. A Pani powie mi, a co się
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stało z numerami 16, 19.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Ponieważ
uchwała dotyczyła środków niewygasających, a tutaj mamy autopoprawkę, gdzie numery są w
kolejności budżetowej tegorocznej nadawane.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja rozumiem, ale chodzi mi o ulice: Gromadzką,
Kapitańską i Kotwiczną. Czy one zostały zrealizowane, czy nie? 83.000,00 zł.”

Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Na ulicę
Gromadzką, Kapitańską, zaraz.... A czy tu mamy Gromadzką, Kapitańską?”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pozycja 16 według starego zapisu. Co się stało z tą
inwestycją?”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Może przejdźmy
do następnej, a Pani Dyrektor znajdzie później.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Proszę bardzo, ulica Basenowa, Zakole, Złota,
Piaski, Młyńska. Było 185.000, 00 zł.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Również
były protesty mieszkańców, jeżeli chodzi o te ulice. Umowa jest zawarta do....”
Pan radny Piotr Nowicki zapytał: „W jakim wymiarze Państwo to zrealizowaliście?”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Tak, jak
było w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Są już pozwolenia na budowę załatwione,
jednak nie można jeszcze zapłacić projektantowi z uwagi na to, że jest jeszcze wykup działki od
księdza.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pani Dyrektor, przepraszam, ale żebyśmy się
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dobrze zrozumieli. Mieliście termin realizacji 30.10.2009 roku.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Tak,
zgadza się. I ponieważ protesty były mieszkańców, bo mieliśmy....”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale Pani pozwoli, że ja skończę....”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Pan
pozwoli, że dokończę, bo może wyprzedzę Pana pytanie. Zgodnie z miejscowym planem szerokość
pasa drogowego była w tych ulicach 8 metrów, natomiast ze względu na protesty mieszkańców i
krótkie odcinki tych ulic, około 105,

do 120, do 160 metrów, zostały zmniejszone,

przeprojektowane i stąd też zaszła konieczność wykupu gruntu, żeby można było bezpiecznie
zawrócić, z uwagi na to, że są takie, a nie inne, pasy drogowe w tych uliczkach.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Bo tutaj widzę, że Pan Zawidzki poszedł, żeby
zabronić mi mówić. Tak to czytam z wypowiedzi Pana Korgi. Pani Dyrektor, żebyśmy się dobrze
zrozumieli. Mnie nie interesuje, czy ta uliczka miała być 8 m, 6 m, 10 m, czy 20 m. To są szczegóły.
Przykro mi jest bardzo, że nie było ani Pani, ani Dyrektora, ani Prezydenta, żadnego na Komisji
Inwestycji.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Ja
przepraszam, ale nie mogłam być.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Rozumiem. I zawsze się może zdarzyć. Rozumiem,
że też Prezydent Zawidzki nie mógł być na tej komisji, Prezydent Kolczyński nie mógł być na tej
komisji. Jest na zwolnieniu lekarskim. Ja wszystko wiem. Ale ja jako radny, mam podjąć decyzję w
kwestii 11 mln zł.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Był Pan
Kierownik, zastępował.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pani Dyrektor, jak by Pani pozwoliła się
wypowiedzieć, to byłoby na pewno szybciej i lepiej. I w związku z tym, żebyśmy sobie ułatwili
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zadanie. Jako radni musimy podjąć decyzję w kwestii 11 mln zł. W związku z tym powinniśmy się
jako radni zainteresować, co Państwo zrobiliście w zakresie inwestycji, które mieliście wykonać do
30.10.2009 roku. Taka informacja zawsze bywała i na komisjach mogłem takie pytania zadawać.
Niestety nie miałem możliwości, żeby zadać tych pytań. Pozwoliłem sobie sprawdzić i okazało się,
że wychodzi na to, że w niektórych inwestycjach w ogóle nic nie zrobiliście. I teraz wróćmy jeszcze
do tej Basenowej. Ustalmy jakąś metodę pracy. Metoda jest następująca. Jest pozycja 19 w kwocie
185.000,00 zł. Czas minął. Czas minął 30 października i do 30 października Państwo mieliście
wydać pieniądze, albo - musieliście je wydać, albo ich nie wydaliście. W związku z tym ja się
pytam, jakie pieniądze zostały wydane na tej inwestycji. I Pani mi tylko powie – zostało wydanych
10.000,00 zł, 50.000,00 zł. I to mnie tylko to interesuje. Nie interesuje mnie naprawdę, czy to ma
być 5 m szerokości ta ulica, czy 25 m. Mieliście wykonać zadanie, rozliczyć do 30.11.2009 roku.
Na razie, z tego co Pani powiedziała, nic wam się nie udało, z przyczyn obiektywnych, rzecz
jasna.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jest
opracowana dokumentacja. Jest pozwolenie na budowę.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Kwota. Kwota i jedziemy dalej, bo nie ma czasu.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Kwota
będzie zapłacona....”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale proszę nie
krzyczeć.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale ja, przepraszam, nie krzyczę, broń Boże”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Na ten
moment mamy termin opracowania tych wszystkich dokumentacji 26.11.2009 rok. W związku z
tym po tym terminie, czyli za 2 dni, żadnej tej kwoty nie będzie. Czyli ta, która pozostała w
wysokości umownej 183.000,00 zł, będzie zapłacona.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pani Dyrektor, jeszcze raz Pani mówię....”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale, żeby tą
polemikę skończyć, Panie Piotrze, proszę...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja wiem, Panie Tomku, ale to jest jakaś historia
dziwaczna, bo myśmy jako Rada Miasta podjęli uchwałę o zadaniach...”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Ale, Panie
radny, ja powiedziałam...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale, Pani Dyrektor, bardzo Panią przepraszam.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Proszę.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „My jako Rada Miasta, podjęliśmy uchwałę o
inwestycjach niewygasających. Wydział Inwestycji miał do 30 października czas, żeby rozliczyć tą
inwestycję, zrealizować. Jeżeli jej nie zrealizował w tym terminie, to jej nie ma. W związku z tym
ja bym prosił o konkretne przedstawienie informacji – zrobiliście, czy nie zrobiliście, wydaliście te
pieniądze, czy też nie. Mnie nie interesuje, że Państwo będziecie robili różne manewry z budżetem
miasta Płocka i sobie przegłosujecie przedłużenie, albo nie. Zrobiliście to, czy nie zrobiliście?”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała:
„Wykonaliśmy dokumentację projektową.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Zapłaciliście fakturę.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Faktura
będzie zapłacona pewnie teraz w tym terminie.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Chyba się Pani Dyrektor niestety nie zrozumiemy,
bo ja o jednym, Pani o drugim. Dobrze, jedźmy dalej. Ulica Zubrzyckiego.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale nie

43

popędzajmy Pani Dyrektor. Niech odpowiada swoim rytmem, a Pan i tak znajdzie tą inwestycję u
siebie.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Ulica
Zubrzyckiego jest realizowana i zakończona.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Czyli wydaliście do 30 października 1 mln....”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Wszystkie
pieniądze.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Tak jest, okay. Pozycja 21 – Dziedziniec.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze,
proszę o nie popędzanie Pani Dyrektor.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Dobrze, ale nie wiem, czy wie, o czym ma mówić.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jeżeli
chodzi o Dziedziniec, umowa była do 15 grudnia zawarta tego roku. Jest wykonawcą Muniserwis.
Faktury spływają. Także ta kwota będzie zrealizowana, zapłacona. Fizycznie ulica Dziedziniec jest
wykonana.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kolejna
inwestycja.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Nie wiem,
czy Pan ma jakieś propozycje.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Maneżowa. Ale nie wiem, bo Pan Tomek będzie
mówił, że Panią poganiam.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jest aneks
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do umowy na 28 lutego. Do 28 lutego jest zawarty aneks. Z uwagi na protesty mieszkańców
poprzez wybudowanie tego łącznika wraz przebiciem i poszerzenie dużego pasa, trzeba było po
prostu zmienić, niezgodnie z miejscowym planem wykonywać tą inwestycję, lecz ze spec ustawy. I
to robimy. Termin zadania będzie zakończony 28, w I kwartale [...] 2010. Nie jest zapłacone. Jest to
kwota, która jest na umowie. Następna inwestycja, która wchodzi, jest budowa ulicy Granicznej – I
etap od ulicy Wyszogrodzkiej, część południowa, i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą.
Termin zakończenia tego zadania jest 30 kwiecień 2010 rok. Tutaj oczywiście też mamy problemy z
pozyskiwaniem gruntów. Jest to duży odcinek aż do Rosicy około 1,5 km drogi, żeby pozyskać
właścicieli, jak i również zawrzeć dokumentację z zakładem energetycznym z porozumieniem
dotyczącym przesyłu, który tam jest zlokalizowany na terenie zakładu energetycznego. Jeżeli
chodzi o budowę Granicznej – II etap, termin zadania jest do 30 marca 2010 roku. Też nic z tych
środków nie płaciliśmy, bo tak, jak wcześniej powiedziałam, płacimy dopiero po wykonaniu
dokumentacji projektowej, po przedłożeniu pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o niewygasające –
budowa parkingu przy ulicy Misjonarskiej – Kolegialna, to zadanie jest zrealizowane.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Teraz jest Srebrna, Pani Dyrektor.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała:
„Natomiast, jeżeli Srebrna, chyba była i....”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „.... i Wiejska.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „... i
Wiejska. Dokumentacja projektowa w ulicy Wiejskiej jest wykonana. Natomiast jeszcze jest sprawa
- dotyczy wykupu działki. Nie jest jeszcze uregulowana płatność.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Grabówka.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Nie wiem
jeszcze, tu następne...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Następna jest Grabówka.”
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Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Armii
Krajowej, Zbożowej – to jest zadanie zakończone.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy to są wszystkie już
inwestycje?”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja bym
proponował uporządkować to w taki właściwszy sposób, bo Pani Dyrektor posługuje się uchwałą
dzisiejszą na druku 643, Pan radny przywołuje uchwałę tam niewykonaną, czy o „niewygasach”, z
roku poprzedniego. I raz gdzieś pada temat, Pani Dyrektor przegląda 15 jakichś stron, nie wiadomo,
czy jeszcze ma. To bym proponował, żeby omówiła to, co dotyczy dzisiejszego projektu, a jeżeli
tutaj nie znajdziemy jakichś wyjaśnień do tematów, które intrygują Pana radnego, to na końcu się to
zestawi w jeden blok. Bo w ten sposób, to będzie tylko dyskusja dwojga ludzi, która może trwać
jeszcze dwie godziny, tak naprawdę, i wszystko to wygląda na takie bardzo niepłynne. Więc być
może niech Pani Dyrektor wypowie się do końca co do tej uchwały, a później te dodatkowe rzeczy.
Tak proponuję to usprawnić. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! Mi się wydaje, że dyskusja stała się właśnie uporządkowana i Pani Dyrektor omawia punkt
po punkcie uchwałę z 20 grudnia 2008 roku.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale mamy inną
uchwałę omawiać. Mamy 643.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale w dzisiejszej uchwale 643 mamy 11 mln zł z
inwestycji niewygasających. W związku z tym podchodząc logicznie do tematu, trzeba się zapytać,
jak ta uchwała została zrealizowana. W związku z tym pytam. Pytałem wczoraj. Niestety nie
uzyskałem odpowiedzi. Nikogo z was nie było. Trzeba było przyjść na komisję i byście Państwo
wiedzieli.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Był Pan
Kierownik, Panie radny, który był kompetentny i udzielał odpowiedzi.”
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Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Mamy jakiś porządek obrad. I jeśli Pan radny i Pan
Przewodniczący postanowią, żeby

omawiać uchwałę z ubiegłego roku, to ja poproszę Panią

Dyrektor o to, żeby więcej nic na ten temat nie mówiła. Pracujmy nad uchwałą, która jest, albo w
ogóle.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący, to jest po prostu ewidentne
zamykanie radnym opozycji drogi do informacji. Po prostu z tego, co już Pani Dyrektor była
uprzejma powiedzieć, wynika jasno i w sposób otwarty, że wpisujecie Państwo do budżetu miasta
Płocka inwestycja, które tak, jak zostało wczoraj powiedziane przez waszych pracowników,
rolujecie z roku na rok. De facto te inwestycje są w ogóle nie realizowane, bo z tego co wynika
tutaj, co Pani Dyrektor mówi, wy w ogóle nic nie robicie. Wy je rolujecie z roku na rok, z roku na
rok. Ja mówię o inwestycjach, które są niewygasające w roku 2008. One były na niewygasających
w 2007. I wy je tak przesuwacie do przodu i mówicie ludziom: będzie robione. Tak naprawdę nic
nie jest robione. Nic nie jest robione. I trzeba sobie to jasno, otwarcie powiedzieć: te inwestycje nie
są robione. I po prostu boicie się tej prostej prawdy, która niestety się tutaj na tej Sesji ukazała. Nie
robicie tych inwestycji. To, co mówi Pani Dyrektor, to jest po prostu katastrofa. Jak wy możecie
wpisywać inwestycję do budżetu, skoro nawet nie macie wykupionej działki? Czyli chcecie robić
inwestycję miejską na cudzej działce. Tak w tej chwili Pani Dyrektor powiedziała. W związku z
tym ja wnioskuję o to, żeby Pani Dyrektor powiedziała, skąd się wzięło w budżecie miasta Płocka,
cytuję uchwałę 643 – na dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości
11.775.000,00 pozostałe po upływie terminu realizacji zadań niewygasających z roku 2008. To ja
się pytam, skąd się wzięło punkt po punkcie te 11 mln zł. I w związku z tym proszę o
ustosunkowanie się do tego, co Państwo przedłożyli nam w zeszłym roku. Szybciutko, na temat,
jak żeście zrealizowali. I przy każdej tej inwestycji okazuje się, że żeście nic nie zrobili, albo żeście
zaczęli robić inwestycję, budować szklane domy na nie swoich działkach. Tak już raz budowano i
musieliście, niestety, z tego się szybciutko wycofywać. Taka jest, niestety, smutna prawda na dzień
dzisiejszy. Jak chcecie, to możecie zamknąć usta opozycji, bo i tak macie 14 szabelek w dłoni i tak
wam zagłosują za.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze,
niepotrzebne to jest.”
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Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Tomku, niestety, taka jest prawda. W związku
z tym i tak przegłosują wam, wasza koalicja przegłosuje tą uchwałę. Ale ja bym chciał wiedzieć,
żeby mieszkańcy miasta Płocka wiedzieli, w jaki sposób są, nie będę używał mocnych słów, ale są
wprowadzani w błąd przez was, przez te wszystkie zapisy. Bo to jest po prostu …. to jest śmieszne.
Wpisujecie inwestycje, które w ogóle nie są realizowane. Próbujecie robić inwestycje, gdzie nie
macie wykupionego gruntu. Ludzie, czy wy w ogóle wiecie, o czym wy mówicie? To jest po prostu
skandal. Jak można realizować inwestycje, w których nie macie wykupionego gruntu, nie macie
zawartych wszystkich właściwych porozumień z właścicielami gruntów. Ja rozumiem, może się
zdarzyć jedna wpadka, druga wpadka, bo ktoś się wycofał. Ale Pani Dyrektor czyta i punkt po
punkcie okazuje się: tu jest kłopot z gruntem, tu jest kłopot z tym, tu jest kłopot, tu się ktoś nie
zgadza, itd.. To jest wszystko źle prowadzone. I to jest taka smutna, niestety, prawda. Po czym
później się okazuje, że droga stoi nie otworzona przez rok. Jak Pan Przewodniczący uważa, że radni
opozycji nie mają prawa pytać, to proszę bardzo, proszę przejdźmy do następnego punktu programu
i przegłosujmy to szybko i pójdziemy sobie do domu na kawę.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani Dyrektor,
bardzo proszę odnieść się do pytań Pana Piotra.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Ja może
odniosę się, Panie radny, do pytań, że nie mając gruntu przystępujemy do inwestycji.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Tak Pani powiedziała.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała:
„Oczywiście, jeżeli jest miejscowy plan, gdybyśmy musieli zgodnie z miejscowym planem
wykupić wszystkie grunty, nie byłoby w ogóle środków na prowadzenie inwestycji, jak i również na
liczne zobowiązania, które budżet miasta posiada. I zawsze jest proces inwestycji tak, że do końca
nie wiadomo jeszcze, czy będziemy trasą szli z miejscowego planu, czy też tam, gdzie nie ma
miejscowego planu, będziemy spec ustawą i po to są właśnie te narzędzia w postaci różnego
rodzaju uchwał, gdzie będzie to można wykorzystywać po to, że potrzebny, niezbędny grunt pod
drogę w taki, czy w inny sposób można pozyskiwać. Oczywiście są procedury, które powodują to,
że każdy może się odwołać, jak i również Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyjmuje
wnioski. I w związku z tym, po prostu, trwają te procedury odwoławcze zgodnie z prawem i
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dlatego to się przeciąga. Ale prędzej, czy później ta dokumentacja będzie opracowana i pozyskamy
pozwolenie na budowę. Tak, jak już zresztą powiedziałam, to nie jest tak, że od razu Kraków
zbudowano. Proces przygotowania inwestycji jest bardzo żmudny i na etapie opracowania
dokumentacji projektowej nieraz dłużej trwa proces projektowania, jak proces realizacji. Tak, w
krótkich słowach. Natomiast, jeżeli chodzi o...”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy na wszystkie
punkty Pani już odpowiedziała, Pani Dyrektor?”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Nie
jeszcze.....”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „To bardzo proszę i
kończymy.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „... bo tutaj
dostałam w zakresie budowy Wiejskiej. Dokumentacja na opracowanie ulicy Wiejskiej oczywiście
jest, pozwolenie na tą dokumentację będzie gotowe po podziale geodezyjnym. Także tutaj w tej
kwestii po prostu pieniądze będą uregulowane po wykupie działki. Następna ulica jest to ulica
łączącą ulicę Bielską z ulicami: Przemysłową i Rutskich. Wydaje mi się, że ja już na ten temat na tą
ulicę tutaj mówiłam, jadąc zgodnie z tą uchwałą, chyba udzielałam informacji, że w tej lokalizacji
nie da się zrealizować tej ulicy, ponieważ pomimo, że jest miejscowy plan, SKO uchyliło nam
wydanie tej decyzji. Także na ten moment rozpatrujemy trasę innego połączenia. I prawdopodobnie
tutaj na ten zakres umowy będzie umowa rozwiązana z biurem projektowym. Jak i również tutaj
Starostwo Powiatowe nie wyraziło zgody na wykup. A nie idąc spec ustawą, nie mamy narzędzi,
żeby to wykupić. Ewentualnie tak, jak jak już powiedziałam, to może trwać około trzech lat.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy o następną
ulicę, Pani Dyrektor.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Następna
ulica jest to połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową. I tutaj umowa jest zawarta z
projektantem do 28.02.2010 roku i trwa projektowanie. Kwota ta jest niezbędna na zabezpieczenie
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kwoty zawartej w umowie na realizację tego zadania. Budowa ulicy Wyspiańskiego i Zalewskiego
wraz z brakującą infrastrukturą. Do 20 grudnia tego roku jest zawarta umowa na opracowanie tych
ulic. Także dokumentacja już wiem, że jest gotowa. Kwestia jest tylko uzyskania zgody jednego
właściciela.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Czy to są wszystkie już
ulice?”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Jeszcze
mam tutaj. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zakresie części Osiedla Borowiczki – III etap. Też
jest umowa zawarta z projektantem. Nie są zapłacone pieniądze, ponieważ koniec umowy jest
przewidziany na 29 grudnia tego roku. I następna uliczka jest to budowa ulicy Wańkowicza. Tutaj w
ramach tego zadania planowane jest rozliczenie kosztów zastępstwa inwestycyjnego, jakie na siebie
przejął MZGM. Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkól nr 2 – w ramach zadania
planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sali
gimnastycznej. Projektant, który wygrał postępowanie przetargowe, przez monity nie odzywał się w
ogóle do nas. Później okazało się, że był w szpitalu. Odstąpiliśmy od realizacji tej umowy za 10%
kary umownej. I w tej chwili zlecamy opracowanie dokumentacji. Rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 13. Jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią. W tym roku ta umowa będzie zrealizowana. Następna jest budowa
przepompowni ścieków wraz kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock Góry do kanalizacji
miejskiej. Oczekujemy na dokumentację, którą ma opracować spółka miejska Wodociągi Płockie.
W momencie otrzymania dokumentacji przystąpimy do przeprowadzenia procedury przetargowej.
Jeszcze stok narciarski chyba. W ramach tego zadania jest opracowana szczegółowa koncepcja
programowo – przestrzenna. Termin zakończenia tego jest 31.12. tego roku. Także to już z tych
zadań wszystko. To są zobowiązania, które wynikają z umowy i dlatego żadna kwota nie została
zrealizowana.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Pani
Dyrektor. Są kolejne pytania do tego projektu?”
Pani radna Elżbieta Gapińska zapytała: „A odpowie Pani na moje pytanie?”
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Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Wszystkie
terminy były zmienione.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Ale które terminy?”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „[...] Ja
szczegółowo czytałam, do kiedy zawarte były terminy tych inwestycji poszczególnych. Także
niektóre kończyły się w lutym, niektóre w grudniu. Także już po kolei bym musiała Pani
przeczytać. […] Terminy przechodzą na rok 2010. Umowy już były w momencie zawierania po
prostu nieraz ze względu trudności, jakie mogły by wystąpić z przedłużeniem terminu na rok 2010.”
Pan radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! W trakcie dyskusji między
Panem radnym Nowickim, a Panią Dyrektor dało się odczuć jednoznacznie, że w tym punkcie
obrad panuje chaos. Przysłuchując się nie mam wątpliwości, że przyczyną tego chaosu jest to, iż
Radni Rady Miasta Płocka zostali zlekceważeni przez Pana Prezydenta. Za chwilkę to udowodnię,
Panie Prezydencie. Przede wszystkim debatujemy, w chwili obecnej, o zmianie w budżecie miasta
Płocka, o zmianie kwot liczonych w milionach złotych, a zwróćcie Państwo uwagę, w jaki sposób
Radni zostają traktowani po raz kolejny – jako maszynka do głosowania. Gdy już siedzieliśmy
dzisiaj tutaj na tej sali, Panie z Urzędu Miasta Płocka rozdały wszystkim Radnym załącznik do
uchwały, którą w chwili obecnej omawiamy, załącznik do uchwały na druku 643. Jest to
autopoprawka Pana Prezydenta. Zadam pytanie wszystkim Państwu Radnym. Załącznik ten liczy
kilkadziesiąt stron. Zadam pytanie Państwu Radnym – czy ktoś z Państwa do dnia dzisiejszego
widział ten dokument w ręku? Nie sądzę, bo zapewne jesteśmy tak samo traktowani. Zapewne nikt
z Państwa tego dokumentu nie widział. Ten dokument, sama ta autopoprawka, opiewa również na
grube miliony złotych. Mieliśmy w zeszłym tygodniu komisje Rady Miasta Płocka. Mieliśmy
liczne spotkania z pracownikami. Zadawaliśmy pytania. Nie na wszystkie uzyskaliśmy odpowiedzi,
standardowo, można powiedzieć. Natomiast nie mieliśmy najmniejszej możliwości zadać pytania
do druku, który dzisiaj dostaliśmy. Czy to jest poważne traktowanie Rady Miasta Płocka, Panie
Prezydencie? Co było przyczyną tego, że w taki sposób chaotyczny musimy procedować? To nie
Pan radny Nowicki jest tutaj przyczyną tego, co Państwo próbujecie wmówić, że mamy chaos
dyskusyjny. Chwała mu za to, że on próbuje dociec, dlaczego w taki sposób mieszkańcy tego miasta
po raz kolejny są, nawiążę do słowa inwestycyjnego, rolowani. Rolowani jesteśmy my, jako Rada

51

Miasta Płocka. Przy czym część z nas nie czytając dokumentu zapewne zagłosuje za jego
uchwaleniem. Część przynajmniej mówi, że tego dokumentu nie miała możliwości przeczytać.
Więc ja tytułem wstępu, bo dla mnie to jest wstęp do dyskusji nad tym punktem cały czas, spytam
Panie Prezydencie – dlaczego w taki sposób traktuje Pan Radę Miasta Płocka?”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Jeszcze pociągnę wypowiedź mojego kolegi
partyjnego, którą przed chwilą Państwo słyszeliście. Otóż, Panie Prezydencie, to nie jest bez
znaczenia, że po raz kolejny jesteśmy właśnie w taki sposób przez Pana traktowani jako Rada
Miasta Płocka. Kuriozalna była wypowiedź przed chwilą Pana Prezydenta Zawidzkiego, który
podchodził do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, a Panu Przewodniczącemu chwała, że się
ustosunkował do tego w taki, a nie inny sposób, mianowicie, że Pan nie życzył sobie, żeby
kontynuowano wypowiedź na temat na tak znaczącą kwotę poprawek do budżetu. Pan wręcz chciał,
żeby Pani Dyrektor przestała nam na ten temat odpowiadać. To proszę mi powiedzieć, kiedy my
mamy zapoznawać się z poprawkami do budżetu? I jeżeli jesteśmy Radnymi Rady Miasta Płocka,
to czy my jesteśmy marionetkami w ręku Pana Prezydenta, czy też świadomie mamy podejmować
pewne decyzje? Ja uważam, że jeżeli mamy podejmować decyzje świadomie, to powinniśmy być
zapoznani z całością wiedzy. Bo wie Pan co, Panie Prezydencie, ja to właśnie patrzę, że to, co
powiedział Pan Nowicki, bardzo często pojawiają się w formie papierowej pewne inwestycje, a
ostatnio już najlepszym przykładem tych Pana popisów to były wielkie billboardy pt. Poznaj
obwodnice Płocka. One właśnie tak istniały w formie papierowej, billboardowej, tak jak część tych
inwestycji może nie na billboardach jeszcze, chociaż myślę, że kampania wyborcza się zbliża i
billboardy wkrótce będziemy mieli właśnie z tymi tzw. inwestycjami, których de facto nie ma.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani radna, to nie
jest na temat.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „To jest na temat, Panie Przewodniczący.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To nie jest na temat
druku 643. Proszę o pytania do druku 643.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „To jest na temat. Zadałam pytania do druku
643 i nie otrzymałam odpowiedzi. Zadałam Panu Prezydentowi pytanie – proszę mi powiedzieć,
dlaczego w prognozie długu publicznego na rok 2010 nie zostały ujęte obligacje. Na to pytanie też
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mi Pan Prezydent nie odpowiedział. Zresztą, Panie Przewodniczący, to już stało się pewnym
tradycyjnym postępowaniem Prezydenta Miast Płocka. Na jednej z poprzednich Sesji na zadawane
przeze mnie pytania Pan Prezydent po prostu nie udzielił odpowiedzi i już. Nie uznał za stosowne
udzielić odpowiedzi. Ja się zastanawiam, jakie my mamy podjąć działania jako Rada Miasta Płocka,
żebyśmy byli traktowani w sposób właściwy przez Prezydenta Miasta Płocka. Czy my mamy prawo
być informowani na komisjach o wszystkich inwestycjach, czy o wszystkich decyzjach, które
potem podejmujemy uchwałami, czy też nie? Ja nie wiem, czy na to się zgadzają radni koalicyjni.
Ja i mój klub na to się nie zgadzamy.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani radna,
mówmy o druku 643.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Właśnie o tym druku, Panie Przewodniczący,
mówimy. Mówimy o tym, że nie mieliśmy możliwości zapoznania się z tym drukiem i jest to
niedopuszczalne i karygodne, że po raz kolejny w taki właśnie sposób w ostatniej chwili
otrzymujemy poprawki do budżetu wielkości książeczki, z którymi nie jesteśmy się w stanie
zapoznać, bo cały czas procedujemy, nie było przerwy. I ja w trakcie, kiedy odpowiadam na
pytania, podchodzę do mównicy, słucham wypowiedzi Pana Prezydenta i innych radnych,
jednocześnie mam się z tym materiałem zapoznać? Jak ja mam to zrobić?”
Pani

Barbara

Szurgocińska

Skarbnik

Miasta

Płocka

powiedziała:

„Panie

Przewodniczący! Szanowni Państwo! Chciałabym poprosić, żebyście Państwo otworzyli tą
autopoprawkę na stronie 14 i w akapicie 3 w zdaniu zaczynającym się: Na podstawie porozumienia
zawartego z Powiatem Płockim w sprawie zakupu terenowego lekkiego samochodu ratowniczego
zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę 150.000,00 zł. Proszę o wykreślenie jednego „0”. Ja
wcześniej mówiłam, że dostaliśmy z Powiatu Ziemskiego tylko 15.000,00 zł. Po prostu błąd.
Przepraszam. Dziękuję.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja bym prosił,
Panie Przewodniczący, żeby Pan wyjaśnił sprawę, ponieważ tu Pani radna Gapińska przed chwilą
oskarża, że ja jakąś rozmowę chciałem przerwać, nie wiem, treści zupełnie wyssane z palca. Proszę
powiedzieć może o co ja prosiłem. O to, żeby ustosunkować się do uchwały.”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Żeby
uporządkować rozmowę.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Tak. Więc ja nie
rozumiem, Pani radna, skąd to oskarżenie. Ani rozmowy nie mogła Pani słyszeć. Poza tym jeszcze
raz później mówiłem do mikrofonu, a Pani w jakiś sposób sobie to, nie wiem, dointerpretowywała
niepotrzebnie.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dobrze, ale
wróćmy do druku 643. Są pytania? [...]”
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka powiedziała: „Proszę Państwa,
rzeczywiście nie ma w tej chwili w prognozie naliczonych kosztów obsługi obligacji. Po prostu
czekamy, po prostu, na spotkania, będziemy czekać na reakcję Państwa. Być może, że Państwo
zaproponujecie coś innego. […] W autopoprawce w grudniu, po prostu uzupełnimy po prostu tą
propozycję. Na razie jest to propozycja do Państwa, po prostu, że chcemy wejść do Państwa,
zamiast kredytu wziąć w przyszłym roku, uruchomić emisję obligacji. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Ja tutaj chciałem się zwrócić do mieszkańców miasta Płocka, bo tutaj przekonywanie do
czegokolwiek Prezydenta Milewskiego, albo Prezydenta Kolczyńskiego, albo Prezydenta
Zawidzkiego, nie ma specjalnie większego sensu, bo oni i tak są przekonani do jedynie słusznych
swoich racji i w związku z tym do końca życia ….”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mówmy o
projekcie.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale ja mówię właśnie o projekcie. W związku z
tych chciałem, żebyście Państwo, jako mieszkańcy Płocka, może komuś to powtórzycie, może w
jakiś tam sposób to się przedostanie do ludzi, że po prostu jesteście rolowani. Tak, jak zostało to
powiedziane w czasie komisji.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze,
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mówmy o projekcie 643. Bardzo proszę o konkretne pytanie do tego druku.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Tomku, Pan też bierze udział w tej
procedurze rolowania społeczeństwa.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale proszę nie
mówić, w jakiej ja biorę procedurze. Ja jestem od tego, żeby pilnować porządku. Procedujemy o
druku 643. Proszę o pytania do tego druku.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „To wie Pan, to niech Pan zawoła Straż Miejską.
Tam jest 78, najwięcej na Mazowszu, strażników i wtedy może będzie porządek.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale, Panie Piotrze,
ja nie chcę się z Panem spierać. Naprawdę Pana bardzo lubię. Ale, Panie Piotrze naprawdę Pana
bardzo lubię i proszę o 643.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale wydaje mi się, że jako opozycja możemy
czasami coś powiedzieć. Chyba, że nie możemy nic powiedzieć. Niech Pan powie opozycji – nie
wolno nic mówić.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zapytał: „Ale po co ta
demagogia?”
Pan radny Piotr Nowicki zapytał: „Ale to po co Pan mi przerywa?”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę o pytania do
643.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Przechodzę do druku 643.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
serdecznie.”
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Pan radny Piotr Nowicki zapytał: „Czy mam 5 minut do wypowiedzi?”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nawet 10. Proszę
bardzo.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „To fajnie, tylko niech Pan nic mi nie przerywa, ja
sobie spokojnie powiem i wtedy zajmiemy naszym mieszkańcom mniej czasu. Więc chciałem się
zwrócić do mieszkańców miasta Płocka poprzez Państwa, żebyście Państwo może swoim
znajomym, itd., przekazali tą informację, że po prostu mieszkańcy miasta Płocka są rolowani przez
Pana Prezydenta.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze,
znowu Pan zaczyna.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „A Pan znowu mi przerywa, Panie Tomku. Przecież
mówił Pan, że 10 minut mogę się wypowiedzieć.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę o konkrety
do 643.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Konkretnie są rolowani na 11 mln zł. Konkretnie.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę o pytanie,
co tam jest nie tak.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Konkretnie są rolowani na 11 mln zł.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Konkret, punkt w
projekcie.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „I żyją w nieświadomości, że ich pieniądze są
wydawane i źle inwestowane i w ogóle to, co się dzieje z inwestycjami miejskimi, co mieliśmy
przed chwilą okazję poznać, to jest po prostu kabaret. To jest po prostu kabaret realizowanie tak
inwestycji.”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie, to jest
omawianie druku 643.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „To rozumiem, że wszystkie uchwały są jednym
wielkim kabaretem.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze,
proszę...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Tomku, ale ustalmy jakieś zasady, bo tak to
wyjdzie na to, że ja tu przychodzę i nie mogę nic powiedzieć...”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale może Pan,
tylko do druku.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pan przecież jest Przewodniczącym wszystkich
radnych.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tak, wszystkich
Polaków...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Jasne, to niech Pan da mi powiedzieć 5 minut i Pan
mi nie przerywa. Albo Pan mi wyłączy mikrofon, jak kiedyś Dorn wyłączał ludziom. W związku z
tym, proszę Państwa, chciałbym jeszcze

raz prosić Państwa o taką misję, żebyście Państwo

przekazali swoim znajomym płocczanom taką drobną informację, że jesteście Państwo rolowani
przez Prezydenta Milewskiego, Prezydenta Kolczyńskiego i Prezydenta Zawidzkiego, że inwestycje
wielomilionowe na kilkanaście, na kilkadziesiąt milionów złotych są realizowane w sposób
skandaliczny, przesuwane z roku na rok. Tak de facto w ogóle tych inwestycji po prostu nie ma. I
taka jest smutna prawda o tym dokumencie. W związku z tym, że […] Pan Prezydent musi
doprowadzić do tego, żeby RIO uchwaliło mu, że wykona fajny budżet, to w związku z tym trzeba
poczyścić te sprawy, w związku z tym, że niestety jest kryzys gospodarczy, to wtedy niestety muszą
być pieniądze na te inwestycje na „niewygasach”. W tej chwili nie ma tych pieniędzy. Będą,
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niestety, te inwestycje w jakiś tam sposób likwidowane do zera, albo inaczej. Następna sprawa,
proszę Państwa. To, co mówiła Pani Dyrektor. […] Mam nadzieję, że macie Państwo dość tego
przedstawienia. Ja tylko powiem. Tych inwestycji niewygasających jest tyle – 17 stron. Pani
Dyrektor omówiła jedną stronę. 16 stron w ogóle nie zostało omówionych tych inwestycji. Po
prostu nie zostało omówione. Pan Prezydent Zawidzki walczy o to, żeby opozycja nie miała racji
bytu i żeby powiedzieć, że mówię nie na temat. A taka jest prawda. Nie da się zamknąć opozycji,
Panie Prezydencie Zawidzki, w Płocku, nie da się. Jeszcze są ludzie, którzy przekażą.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Znowu będę się
powtarzał.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „My, jako Klub Radnych SLD będziemy głosowali
przeciwko tejże uchwale, bo jest to po prostu uchwała, która roluje mieszkańców miasta Płocka,
oszukuje ich w sposób bezczelny. Dziękuję bardzo.”
Pan radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Oczywiście nie doczekałem się
odpowiedzi na pytanie, które zadałem przed chwileczką, a mianowicie, dlaczego Pan Prezydent w
taki sposób traktuje Radę Miasta Płocka, zmuszając nas niejako do głosowania nad dokumentem,
którego nikt nie zdążył przeczytać. Ponieważ na tego typu bardziej ogólne pytania odpowiedzi nie
uzyskałem, więc zadam pytanie bardziej precyzyjne. Panie Prezydencie, czy przedmiotowy
dokument, który otrzymaliśmy dzisiaj, zmienia terminy zakończenia realizacji przynajmniej
niektórych inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym? Jeśli tak, to których?”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Pan
radny Piotr Nowicki, wielokrotnie z ust jego padały słowa oszczercze, kłamliwe, wielokrotnie Pan
mijał się z prawdą, tak jak to ładnie się mówi. Stara się Pan w tej chwili prowadzić swego rodzaju
swoją wymyśloną kampanię wyborczą.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Pani radna,
prosimy o 643.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, Panie Przewodniczący, ta uchwała 643,
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jak Pan widzi, zboczyła na tory uchwały z 2008 roku i z wypowiedzi Pana Przewodniczącego
Nowickiego, który raczył wyrazić swoją opinię na temat, jak widzę, całości funkcjonowania
samorządu. Bo słyszałam tutaj, że mieszkańcy są oszukiwani, będziemy głosować przeciw. Panie
radny ja na przykład wczoraj również Panu wyraziłam tą opinię, bo wczoraj również wyrażał Pan to
zdanie, że będziecie Państwo głosować przeciw. I jakby jest Pan konsekwentny, bo Pan od początku
głosuje przeciw i niczego innego jakby się tutaj nie spodziewaliśmy. I sam Pan wyraża, że jest Pan
w opozycji. Rolą opozycji jest, owszem, krytykować, stwarzać sytuację, że w toku dyskusji
przedstawiamy swoje poglądy i przekonuje Pan, bądź nie przekonuje do swoich racji. Taki jest typ
merytorycznej, rzeczowej dyskusji i tak to się powinno odbywać. Natomiast to, co Pan w tej chwili
zrobił kwitując tą całą dyskusję jako oszukiwanie, jakby przeczy tonowi normalnej dyskusji i
przekonywania się do swojej racji. Może mieć Pan inny pogląd na temat zapisów w budżecie. I
stwierdzenie, że rzeczywiście nie powinno być tak robione, że środki niewygasające nagle znikają,
teraz wpisujemy je do budżetu. Tylko niech Pan zauważy, że cały czas mamy Wieloletni Plan
Inwestycyjny i mieszkańcy nie są oszukiwani, proszę Pana, tylko wszystkie inwestycje, które są
zaplanowane, są wpisywane do Wieloletnich Planów Inwestycyjnych i niech Pan nie tłumaczy
mieszkańcom Płocka, że tych inwestycji w budżecie nie ma. Bo wyznacznikiem dla inwestycji w
mieście Płocku nie jest budżet miasta tylko danego roku, ale przede wszystkim Wieloletnie Plany
Inwestycyjne, które są niezbędne, chociażby, kiedy je tworzyliśmy, do składania wniosków o
dofinansowanie z Unii Europejskiej. Ale jednocześnie jest to czysty i jasny przekaz dla
mieszkańców Płocka, na które inwestycje i w jakich latach mogą liczyć, bo o to wreszcie chodziło.
Nie mamienie, tak jak to kiedyś Państwo robiliście na swoich spotkaniach przed rokiem 1997, czy
przed rokiem 2002, kiedy rozmawialiście i obiecywaliście przy każdej kampanii wyborczej, że ta
droga, ta inwestycja, będzie realizowana w tym roku, dlatego że był to rok wyborczy. Mieszkańcy
czekali kolejne cztery lata i się tego nie doczekali. A Wieloletnie Plany Inwestycyjne mają służyć
temu, żeby mieszkańcy w końcu mieli konkret, wiedzieli kiedy, w jakim roku, ta inwestycja będzie
realizowana. Czyli niech Pan w tej chwili nie wkłada słów w kontekście tego, że ten samorząd
oszukuje. Bo jak nigdy mnie się wydaje, w tym momencie, wręcz przeciwnie, działa wręcz
przejrzyście w stosunku do tego, co się działo kiedyś, Panie radny. Dziękuję.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Miałem wyjść, ale nie wypada wychodzić, jak ktoś
się do mnie odnosi. Powiem Pani Przewodniczącej Kulpie w ten sposób. I chciałbym, żebyście
Państwo to też powtórzyli mieszkańcom miasta Płocka. Po pierwsze - zostałem oszukany na
wczorajszej komisji, bo powiedziano mi, że w tych zapisach, które tam są, to są tylko i wyłącznie
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„niewygasy”. Nieprawda. Tam jest pozycja, której nie ma w „niewygasach”. To jest pierwsza
sprawa. A już to, co teraz Pani tutaj uprawiała tą demagogię, to jest dopiero mistrzostwo świata.
Mistrzostwo świata jest dobrym określeniem dla Pana Prezydenta Milewskiego, bo tak, jak zawsze
lansuję tą tezę, jest mistrzem świata w składaniu obietnic, których nie realizuje. I uważam, że tutaj
naprawdę należy mu się tu za to duża jakaś nagroda, nie wiem, czy to może być taka, jak dostał już
raz, ale coś takiego powinien znowu dostać. To jest mistrzostwo świata.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale teraz do konkretów przejdę. Proszę Państwa,
Pani Wioletta Kulpa powiedziała wam coś takiego, że jest Wieloletni Plan Inwestycyjny i
mieszkańcy wiedzą, co mają dostać, prawda. Tak powiedziała. Wszyscy Państwo słyszeliście,
prawda. Tylko zapomniała dodać Pani Wioletta Kulpa, że w roku 2008 ona w ogóle zmieniła cały
ten Plan Wieloletni, bo on był uchwalony dużo, dużo ...”
Pan radny Wiesław Kosakowski powiedział: „Ma talent.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie radny, Panie
radny, Panie radny...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Radny Wiesław Kossakowski jest de facto
niedouczony. Ale, Panie Wiesławie, powiem Panu w ten sposób, Pan karnie, zgodnie z różnymi
układami, podniesie rączkę za tym.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze, 643.
Panie Piotrze, 643...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „W związku z tym Pan tutaj specjalnie się nie
wymądrza, bo to nie jest miejsce, żeby Pan tutaj dowcipkował, bo tylko jest do podnoszenia ręki,
Panie radny, tu. Ale przejdźmy teraz do konkretów...”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie Piotrze, 643.
Skończmy tą dyskusję, bo naprawdę przerwę.”
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Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Zaraz, chwileczkę. Pan radny Kossakowski
podniósł głos...”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Też zwróciłem mu
uwagę.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „.... to mu wyjaśniłem, jakie jest jego miejsce na tej
sali, żeby wszyscy mieszkańcy miasta....”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „To nie jest ten
punkt.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący, ja krótko powiem. Jak Pan
Wiesław Kossakowski wtrąca się do dyskusji, to mu mówię, jakie jest jego miejsce.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Te mu zwróciłem
uwagę.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ale powiedziałem prawdę. I tak, jak tutaj koledzy
twierdzą. I to jest oczywista sprawa. Proszę Państwa, przechodzę do Pani Wioletty Kulpy, która tu
bardzo ładnie powiedziała o naszej demagogii, itd. Więc jeszcze raz Państwu mówię. Wieloletni
Plan Inwestycji był uchwalony dawno temu, ale niestety inwestycje w mieście Płocku za czasów
Prezydenta Miasta Pana Milewskiego są realizowane w określony sposób. W związku z tym
niestety nie udało się wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, wielu, prawie wszystkich, zrealizować.
Dlatego w zeszłym roku Pani Wioletta Kulpa razem kolegami zmieniła Wieloletni Plan Inwestycji. I
on został zmieniony, Pani Wioletto, punkt po punkcie. Rozumie Pani? Został dostosowany do
waszych zdolności sprawczych związanych z realizacją inwestycji. Taką macie sprawność w
realizacji inwestycji, że musicie te Wieloletnie Plany zmieniać. Gdybyście je zmieniali w ten
sposób, że byście dopisywali nowe inwestycje, które będą realizowane, to okay. Ale wy po prostu
weryfikujecie to. I było na tej sesji, w tym miejscu było już parę razy na ten temat mówione. Może
Pani nie słyszała tego, a może Pani nie było na tej sesji, jak żeśmy zmieniali Wieloletni Plan
Inwestycji. Pani sobie odpowie na pytanie, dlaczego go zmienialiśmy. Dlatego, żeście nie wykonali
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tych inwestycji, które tam były zapisane. I tyle na ten temat. I nie rozmawiajmy na ten temat. I tak
mieszkańcy miasta Płocka wiedzą, jak wy realizujecie inwestycje. I tyle na ten temat.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy
padły wszystkie odpowiedzi? Ale Pan Przewodniczący zadał jakieś pytanie o terminach, które
zostały przesunięte.[...]”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Szanowny
Panie radny, ja w odpowiedzi dla Pana radnego Nowickiego i dla Pani radnej Gapińskiej udzielałam
zaraz przy swojej wypowiedzi terminów, po kolei. Także teraz nie wiem, czy z powrotem mam
czytać każdy ten termin... ”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Chyba nie o to
chodziło. Znaczy konkretnie, jeżeli chodzi o poszczególne terminy, zostały przesunięte. ”
Pan radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Gdyby mogła Pani
odpowiedzieć ogólnie, czy zostają przesunięte terminy zakończenia inwestycji i jeśli tak, to
przynajmniej tych największych kilka proszę wymienić, których.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „To znaczy
tak, jeżeli mamy tutaj podanych akurat ode mnie z wydziału 15. 15 zadań inwestycyjnych mam
podanych. Dotyczą dokumentacji, tylko i wyłącznie. Część z tych będzie zrealizowana do końca
grudnia. A jeśli jakiekolwiek będą przekroczenia z powodu gruntów, będą w pierwszym kwartale
2010 roku zrealizowane. Także po kolei ja już mówiłam, nie wiem, tu są tylko i wyłącznie zadania,
które dotyczą opracowania dokumentacji projektowej, niczego więcej.”
Pan radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Dziękuję. Właśnie teraz mam wrażenie, niemalże pewność, że Pani odpowiedź dotyczyła innego
pytania. Tamto pytanie dotyczyło środków niewygasających. Ja natomiast pytam dokładnie o
załącznik nr 1 druku 643. Załącznik nr 1, który brzmi: Limit wydatków na wieloletni program
inwestycyjny w latach 2009 – 2011. Tak, jak już mówiłem, nie mieliśmy czasu jako radni,
szczegółowo przeczytać ten dokument, zapoznać się z nim z tego tytułu, iż dostaliśmy
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autopoprawkę kilkudziesięciostronicową dzisiaj już w trakcie obrad tejże sesji. Natomiast załącznik
nr 1 w wersji, którą radni mieli parę dni temu i którą omawiali na komisjach, liczył 5 stron.
Dzisiejszy liczy 10 stron.”
Pani Marzena Sawicka Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich powiedziała: „Nie mam
akurat tego dokumentu, więc trudno mi tutaj się do tego załącznika odnieść.”
Pan radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Stąd moje pytanie było skierowane do Panów Prezydentów, szczególnie do Pana Prezydenta
Milewskiego, który podpisał się pod dokumentem, który dzisiaj radni dostali.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Ja myślę, że Pan radny
Nowicki przesadził dziś w kulturze swojej dyskusji. A świadczą tu chociażby wyrażane przez niego
słowa. Znaczy, jeśli można rzucać na wiatr słowa, że samorząd oszukuje, okay, ale wyrażanie się w
stosunku do kolegi radnego: jest niedouczony, to już, Panie Przewodniczący, naprawdę świadczy o
kulturze osobistej Pana radnego. Bardzo mi przykro, że miała miejsce taka sytuacja na Sesji Rady
Miasta Płocka. Jest to niegrzeczne, świadczące o złym wychowaniu. Jeśli Pan radny nie przeprosi
Pana radnego, to wydaje mi się, że Pan Przewodniczący powinien postarać się wyciągnąć jakieś
konsekwencje z tej sytuacji. Bo rozumiem, że w ferworze dyskusji możemy rzucać różne słowa, ale
Panie Przewodniczący, ja bym nigdy nie powiedziała tego określenia w stosunku do Pana radnego
Nowickiego, mimo że wielokrotnie różnimy się w swoich poglądach i w wyrażanych zdaniach.
Także Panie Nowicki, wydaje mi się, że Pan powinien się zastanowić czasami nad tym, co mówi.
Ja wiem, że czasami szybciej się mówi, niż się myśli, ale konsekwencje są takie, jakie są. Natomiast
stwierdzenie, że w mieście się nic nie dzieje, że wszystko tak naprawdę jest ukrywane, że wszystko
jest przesuwane, to wydaje mi się, że Pan radny powinien założyć, albo zainwestować w okulary o
bardzo dużych soczewkach, jeśli Pan czegoś nie widzi. Dziękuję.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Niepotrzebna była,
że tak powiem, zbyt ostra wypowiedź. Ja próbowałem przerywać. Niestety Pan kontynuował ją,
Panie Piotrze. [...] Na usprawiedliwienie niewiele Pan może powiedzieć i naprawdę nie powinny
tego typu słowa paść. Czy będzie jeszcze odpowiedź na pytanie Pana Przewodniczącego
Jaroszewskiego?”
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Pan radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:
„Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci! Szanowna Państwo! Zadałem dwa konkretne
pytania. Nie uzyskałem od Pana Prezydenta odpowiedzi na żadne z nich i myślę, że to jest
znamienne. Powtórzę raz jeszcze. Radni mają dzisiaj głosować nad zmianami w budżecie miasta
Płocka dotyczącymi kilkunastu, przynajmniej, milionów złotych, w sytuacji, gdy nie mieli
możliwości zapoznania się z przynajmniej kilkudziesięcioma stronicami poprawki budżetowej. Na
pytanie do Pana Prezydenta, dlaczego w taki sposób radni zostali potraktowani, co się stało się
przyczyną tego, że w taki, a nie inny nadzwyczajny sposób musimy procedować, odpowiedzi nie
mamy. Drugie moje pytanie, bardziej konkretne, co zmienia się z planowanymi terminami
zakończenia niektórych inwestycji w sytuacji, gdy widzimy gołym okiem, iż dokument, który
mieliśmy do wczoraj, liczył 5 stron, a dzisiaj 10, również zapada milczenie. Proszę Państwa, to jest
dokument kilkudziesięciostronicowy. Znajdują się w tych poprawkach również inwestycje ważne
dla miasta i potrzebne temu miastu, potrzebne mieszkańcom tego miasta. Dlatego proszę się wczuć
w sytuację, w jakiej znajdują się radni, którzy znajdują w tej poprawce niejasności, albo znajdują
zapisy, które są według mnie szkodliwe dla tego miasta. Połączono w jeden dokument zapisy
służące temu miastu i wątpliwe. I my w tym momencie musimy zagłosować za, albo przeciw. Ja
oczywiście wstrzymam się od głosowania dla dobra tego miasta, mając świadomość tego, że
większość potrzebna do zapewnienia przegłosowania tego dokumentu istnieje nawet nie czytając
tego dokumentu. Dziękuję bardzo.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Króciutko. Nie wiem, czy będzie taka tendencja, że Sesje Rady
Miasta, przynajmniej w niektórych punktach, będą się przeradzały w, nazwę to delikatnie, małe
awanturki, czy tak to będzie narastało do listopada przyszłego roku. Jeśli tak, to ja celowo nie
odpowiadałem na te pytania, dlatego chciałbym uroczyście oświadczyć, że w takich awanturach,
czy obrażaniu się wzajemnym, nie będę brał udziału i tylko z tego powodu. Nie ma to nic
wspólnego z brakiem szacunku, czy czegokolwiek. Podobne, może nieco chudsze, mówiąc
językiem potocznym, aneksy, czy poprawki, autopoprawki do uchwały budżetowej, zmieniającej
budżet, były w tym roku, w poprzednim i 10 lat temu i wynikały one z bardzo różnych rzeczy. Jeśli
przeczytać ten punkt, Pani Skarbnik zresztą wyjaśniała, to one wynikały z bardzo różnych rzeczy –
z tego, że wcześniej nie mogliśmy pewnych rzeczy zapisać, z różnych powodów, również leżących
po naszej stronie jako Urzędu Miasta. Natomiast jeśli, z całym szacunkiem, Panie Przewodniczący,
ale ja nie wierzę w to, że Pan nie umie czytać budżetu, że Pan nie wie, co oznaczają zapisy w

64

załączniku na wieloletni program inwestycyjny na najbliższe 3 lata. Pan doskonale wie, co one
oznaczają i pyta po to, żeby zapytać i sprowokować do jakiejś awantury. Oświadczam jeszcze raz nie będę brał udziału w żadnych awanturach przez szacunek do różnych słów, które mogą być
nieopatrznie, powtarzam - nieopatrznie powiedziane. A po co to robić? Lepiej pracować
merytorycznie, nawet jeśli popełniamy błędy. A każdy z nas popełnia. Ja od dawna mówiłem, że nie
jestem żadnym tutaj wyjątkiem, nigdy nie byłem i prawdopodobnie nigdy nie będę. Każdy z nas
popełnia błędy, ale szacunek dla siebie powinien być. I tylko i wyłącznie przez ten szacunek nie
będę w takich awanturkach, powtarzam jeszcze raz, uczestniczył. A jeśli Państwo, i tu zwracam się
do Pana radnego Nowickiego, chcecie naprawdę, ale tak naprawdę, sprawdzić, co mieszkańcy sądzą
o inwestycjach, czy o zarządzaniu miastem, to zachęcam jeszcze raz – zarządźcie referendum,
wtedy się przekonamy wszyscy, co sądzicie. Nikt się nie przywiązuje do swoich stołeczków
mniejszych, większych, ja również. Jeśli tylko tego chcecie, ja poprę taki wniosek obiema rękami.
Dziękuję.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale to chyba nie
będzie o 643.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Można? To będzie tak samo o 643, jak wystąpienie
Pana Prezydenta Milewskiego w kwestii 643.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ale wystąpienie
Pana Prezydenta było o 643.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Moje też będzie w 643. Panie Prezydencie, w
przyszłym roku w listopadzie będą wybory nowego samorządu, nowego Prezydenta Miasta Płocka.
My jako radni opozycyjni chcielibyśmy, aby do tego czasu nie było awantur na Sesji Rady Miasta
Płocka, aby na przykład na posiedzeniach komisji merytorycznych, na których my, generalnie,
zadajemy pytania, chociaż raz pojawił się Prezydent Milewski. Odnotujemy to wpisami
właściwymi w historię tego samorządu, że Pan Prezydent Milewski pojawił się podczas obrad
komisji. Miło by też było, Panie Prezydencie Milewski, zobaczyć Pana Prezydenta Kolczyńskiego,
albo Pana Prezydenta Zawidzkiego, albo Pana Prezydenta Kuberę podczas obrad jakiejkolwiek
komisji.”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panowie
Prezydenci są. Także, Panie Piotrze, to się mija z prawdą.”
Pan radny Piotr Nowicki zapytał: „Czy Pan Prezydent Zawidzki był wczoraj na Komisji
Skarbu?”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Wczoraj
wyjątkowo nie był, ale w większości jest.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Pan powie mi, kiedy wyjątkowo był, bo ja nie
pamiętam. Ja nie pamiętam. W związku z tym ja apeluję do Pana Prezydenta Milewskiego. Panie
Prezydencie, niech właściwi, kompetentni urzędnicy, łącznie z Panem, pojawiają się podczas obrad
komisji. Niech Panie Prezydencie Milewski pojawiają się merytorycznie przygotowane dokumenty.
Bo, Panie Prezydencie, dokumenty są niemerytoryczne. Ja nie chcę tutaj się znęcać nad Panią
Skarbnik, bo to po prostu jest bez sensu, ale jak może być tak, że jest autopoprawka do uchwały, a
Pani Skarbnik wnosi jeszcze autopoprawkę do autopoprawki? Tak Państwo przygotowujecie,
generalnie, wszystkie dokumenty i uchwały. W związku z tym w momencie, kiedy kompetentni
urzędnicy pojawią się, kiedy pojawią się kompetentnie dokumenty przygotowane, to zapewniam
Pana, że nie będzie tak, jak Pan to nazwał, żadnych awanturek, i wszystkie pytania padną na
komisjach i my będziemy tutaj dyskutowali o sprawach ważnych dla miasta Płocka. Wczoraj
niestety nie uzyskaliśmy żadnych, żadnych odpowiedzi, które można byłoby uzyskać. Mało tego,
niektóre z tych odpowiedzi były, nazwę to w ten sposób, mylące. Więc, jeżeli wy spełnicie
wszystkie kryteria, to zapewniam Pana, nie będzie żadnych awanturek i będzie się to w
merytorycznej atmosferze odbywało. A zapewniam Pana, że opozycję, szczególnie Klub Radnych
SLD, myślę, że Platformę też, interesuje tylko i wyłącznie praca dla miasta Płocka i nic więcej.
Dziękuję bardzo.”
Pan radny Artur Jaroszewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...]
Panie Prezydencie, jeżeli moje dwa precyzyjne pytania również nazywa Pan awanturą, to ja już
wolę oprzeć się również na osądzie mieszkańców miasta Płocka, którzy być może w jakiś sposób
słuchają, albo będą mogli zapoznać się z relacjami ustnymi z tejże Sesji. Natomiast dziękuję, że Pan
docenia moje możliwości przeczytania kilkudziesięciu stron dokumentu w trakcie obrad Rady
Miasta Płocka i przeanalizowania go. Tak, jak tylko mogłem, zrobiłem to, i wynalazłem
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przynajmniej kilkanaście bardzo istotnych zmian, które ten dokument wprowadza, a o których tutaj
na Sesji dzisiaj wydaje mi się, że Pan, Panie Prezydencie, starał się przemilczeć. Dziękuję.”

3. wyrażenia zgody na zawarcie umów na

utrzymanie czystości i porządku oraz

konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok
budżetowy (druk nr 629)
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Ja ma pytanie
do Pana Prezydenta Zawidzkiego. Nie zgadzam się z pewnymi zapisami w uzasadnieniu, a
dotyczącymi uzasadnienia, że chcemy przez 2 lata, żeby firmy, które wygrały przetargi, mogły się
zapoznać z terenem i tam jeszcze kilka innych dodatkowych rzeczy. Mam pytania takie. Czy Pan
Prezydent mógłby nam podać firmy, które wygrały w poszczególnych rejonach przetargi? Kto
sprzątał w tych rejonach poprzednio? Kto nadzoruje i kontroluje wykonanie zapisów umownych z
tymi firmami? I teraz, dlaczego zadaję to pytanie. Bo prasa często zarzuca nam, że radni zajmują się
tylko sprawami porządku na ulicach, sprzątaniem i innymi rzeczami. A związane jest z tym, że
wystarczy tylko w ostatnich kilku latach przejść się ulicą Kolegialną, szczególnie na odcinku od
Misjonarskiej do Antolka Gradowskiego, ulicami Starego Miasta, ulicą Chopina, Dworcową, żeby
zobaczyć, jak wykonywane są zadania zlecane firmom, które wygrywają przetargi na sprzątanie
miasta. Także chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja, kto kontroluje, czy rejony te będą
sprzątały te same firmy, które do tej pory sprzątały i jakie to będą.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Dlaczego 2 lata. Tak, tu w uzasadnieniu rzeczywiście jest, że
chodzi o znajomość terenu, co jest bardzo istotne, bo często jest tak, kiedy wygrywa nowa firma, to
przez jakiś czas, tak naprawdę, się uczy. To jest takie wieczne kołowanie, sprawdzanie mapek w
mieście, dopiero w teren inspektor idzie. Rzeczywiście to jest utrudnienie. Jak się nauczą zawsze
pod koniec sezonu, że tak powiem, te prace rzeczywiście lepiej są wykonywane. To jest jakby po
pierwsze. Po drugie, to chodzi tak naprawdę, to były sugestie firm, które stawały do przetargów
tych porządkowych. Chodzi o chociażby dosprzętowienie. Wielokrotnie było tak, jeżeli ma na ten
kontrakt obowiązywać jeden rok, to nie opłaca się zakupić maszyn jakichś, tak. A my chcielibyśmy,
żeby jednak ten sprzęt był w posiadaniu firm wykonujących taką usługę, bo po prostu to świadczy o
jakości, szczególnie jeśli chodzi o odśnieżanie. Przystaliśmy, można było. Dlatego 2 lata. Proszę
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Państwa, rejony te cztery wskazane w tej uchwale, będą obsługiwały takie firmy, jak Eko-GeoNatura – obsługuje ten sam rejon, który w ubiegłym sezonie, czyli w trwającym jeszcze sezonie. Na
dwa rejony, bo na każdy rejon był przetarg, tu wspomnę, na dwa rejony, czyli I i IV najlepszą
ofertę złożył […] Pan Gmurczyk. I Skarpa Wiślana będzie sprzątana przez SITA. Muszę
powiedzieć, że SITA od lata starał się wejść w jakiś rejon. Zawsze byli za drodzy. Tym razem się
udało. Będą obsługiwali skarpę. Poprzednio Pan Gmurczyk, czyli ten, który obsługuje rejon I i III.
Na Skarpę przegrał. W tym roku wygrała SITA.”
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Przede wszystkim, a kto sprzątał i wygrał teraz
rejon Starego Miasta i okolice właśnie tam Antolka Gradowskiego, Kolegialnej? Dlatego, że mówię
– to są najbrudniejsze tereny.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Sprzątał Pan
Gmurczyk, tutaj Pan Dyrektor podpowiada, i Gradowskiego ulicę. Natomiast Plac Starego Rynku
Muniserwis.”
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „I właśnie mówię, to jest na tej zasadzie, że
wygrywają te same firmy, które nie potrafiły przez rok czasu doprowadzić do tego, żeby to miasto
było czyste, porządne, zadbane. Naprawdę, Panie Prezydencie, ja chodzę tymi dosyć często i
naprawdę, czy rano, czy po południu, wszystko jedno, która godzina jest, jest bałagan. Jest bałagan.
I jedynie jest jakoś czysto na terenach, które są administrowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.
Tam potrafią to zorganizować, a my nie potrafimy nadzorować sprzątania chodników, ulic i terenów
zielonych znajdujących się w naszym zasobie.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Znaczy, Pani
radna, trudno tutaj dyskutować. Jeżeli Pani widzi papierek rzucony, to rzeczywiście jest brudno.
Pewnie o tej godzinie jest brudno, za godzinę nie jest. Generalnie uchodzimy za miasto czyste,
muszę powiedzieć, a szczególnie w oczach przyjezdnych. Niejednokrotnie ludzie się zachwycają
tym, że rzeczywiście mamy porządek. Ale pewnie gdzieś tam w rejonach zamieszkiwania
niekoniecznie tak jest. Ale na tym polega sprzątanie. Rano jest brudno, po południu jest czysto. Być
może tak nie ma. Jeżeli gdzieś permanentnie jest brudno to ,nie wiem, proszę ze mną już na bieżąco
może to ustalać. Nie wiem dlaczego może być teren zapomniany. Przede wszystkim trzeba ustalić,
czy to jest teren miasta, prawda, bo miasto niewspółmiernie więcej musi sprzątać, niż chociażby
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spółdzielnie mieszkaniowe. Ale ja myślę, że obojgu nam zależy na tym, żeby jednak było czysto i
namawiam do jakiejś współpracy bieżącej w tym zakresie. Naprawdę proszę śmiało zatelefonować
do mnie, czy do pracowników, jeżeli widzi Pani, że gdzieś tam stale się utrzymuje bałagan, bo
przecież my chcemy, żeby było czysto, tak. Być może trzeba będzie w jakiś sposób działania w
danym terenie nasilić, ale wszystko możemy opanować. Także dziękuję za uwagę i bardzo proszę o
bieżącą współpracę.”
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr
634)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 634.
5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 638)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 638.

6. zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października
2009 roku (druk nr 640)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 640.
7. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr
641)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 641.
8. zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 630)
Pani radna Grażyna Cieślik członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała wniosek
przyjęty przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej na posiedzeniu w dniu
23.11.2009 r., dotyczący projektów uchwał pomieszczonych na drukach: nr 630 i nr 631.
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Treść wniosku:
Wykreślić w par. 1 pkt. 2 w projekcie uchwały na druku nr 630 słowo „wyspecjalizowanych”. Po
zmianie zapis będzie następujący „Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy komórek
organizacyjnych Straży Miejskiej”.
Analogicznie w projekcie uchwały na druku 631.
(kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu)
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do § 3
projektów uchwał pomieszczonych na drukach: nr 630 i nr 631 – na końcu zdania dopisać: i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy, ja mam tylko prośbę, Panie
Prezydencie. Jakby mi Pan tylko potwierdził, bo w zasadzie na Komisji Skarbu był obecny Pan
Komendant Straży Miejskiej i pytaliśmy go się i jakby nie było sprzeciwu z jego strony. Chodziło o
taką terminologię, określenie: wyspecjalizowanych. Jak tego słowa słowa zabraknie, bo to słowo nie
wynika z przepisów innego rzędu, że musi być to użyte, czyli nie popełniamy żadnego błędu,
możne to być w treści tej uchwały pominięte słowo: wyspecjalizowanych?”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „To słowo nie ma
większego znaczenia w proponowanym dokumencie, a być może nawet narzuca jakieś mylne
wrażenie, że to wyspecjalizowany w jakiejś dziedzinie specjalnej. Jeśli ma w jakiś sposób
wprowadzać Państwa w błąd, to może nie być tego wyrażenia. Dziękuję.”
9. zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr
512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 631)
W ppkt. 8 do w/w projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka oraz wniosek.
10. przyjęcia

„Programu

współpracy

Gminy-Miasto

Płock

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2010 rok” (druk nr 632)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 632.
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11. zmiany uchwały Nr 491/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w
sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2009 (druk nr 633)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 633.
12. przyjęcia „Polityki Edukacyjnej Miasta Płocka na lata 2009 – 2015” (druk nr 635)
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu
uchwały pomieszczonego na druku nr 635. (autopoprawka stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu)
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż osobami
wspomagającymi powstanie materiału były następujące osoby:
− Joanna Banasiak Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku
− Pani Aleksandra Jadczak Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura
w
Płocku
− Pan Jarosław Zaroń Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
− Pani Ewa Wiśniewska Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
− Pan Tadeusz Rutkowski Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych w Płocku
− Pan Piotr Niesłuchowski Kierownik Oddziału Analiz i Planowania.
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zaprezentował w formie slajdów
wprowadzenie do materiału. Powiedział: „[...] Polityka Edukacyjna Miasta Płocka. Przyjęliśmy
czas 2009-2015. I w tej prezentacji będziemy mogli poznać wybrane zagadnienia tej polityki, czyli:
wstęp, sieć szkół i placówek oświatowych, prognoza demograficzna, uczniowie i oddziały 20062009, jak to wyglądało, jak wygląda szkolnictwo niepubliczne w Płocku, szkolnictwo wyższe,
wydatki bieżące oświaty, stypendia, analiza SWOT, jak widzimy nasze silne i słabe strony, szanse i
zagrożenia, cele i założenia polityki edukacyjnej, podsumowanie również będzie tutaj
zaprezentowane. Głównym celem polityki edukacyjnej jest określenie lokalnych priorytetów w tej
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dziedzinie. Ich wybór wynika zarówno z dokonanej diagnozy obecnego stanu, jak i wyzwań, jakie
stawia przed nami zmieniający się świat, zmieniające się przepisy. Priorytety, które określiliśmy na
najbliższe lata są tutaj wytłuszczone. Jest to stałe podnoszenie jakości kształcenia na wszystkich
poziomach, wspieranie rozwoju małego dziecka, w tym upowszechnianie różnych form edukacji
przedszkolnej, unowocześnianie edukacji dla rynku pracy,
zawodowego,

stwarzanie

warunków

dla

rozwoju

przebudowa bazy szkolnictwa

talentów

i

zainteresowań

uczniów,

przeciwdziałanie wszelkiemu wykluczeniu społecznemu, wzmacnianie europejskiego wymiaru
edukacji, budowanie związków między oświatą a szkolnictwem wyższym, rozwój współpracy ze
społecznymi partnerami edukacji. I tutaj duże znaczenie nadano programom wsparcia szkół i
placówek oświatowych inspirującym środowiska oświatowe do działań innowacyjnych. To będzie
później w słupkach pokazane, przynajmniej te szkoły i klasy o profilu innowacyjnym. Osiąganiu
założeń polityki edukacyjnej towarzyszyć ma rozbudowywany system rozwoju zawodowego
nauczycieli i dyrektorów szkół, realizowany poprzez szkolenia, wymianę doświadczeń, kontakty
zagraniczne z nauczycielami z miast partnerskich i innych miast europejskich. Przygotowany
dokument przedstawia zamierzenia samorządu zmierzające do zapewnienia rozwoju oświaty na
terenie Miasta Płocka. Uwzględnia zarówno perspektywę krótkoterminową, jak i długoterminową
oświaty w perspektywie kilku lat. Nie jest to dokument ostateczny. W następnych latach będzie
udoskonalany z myślą o stworzeniu takiego modelu oświaty, który służyć będzie stałemu
podnoszeniu jakości edukacji dzieci i młodzieży szkolnej, możliwości dalszego uczenia się,
wyrównywaniu szans edukacyjnych. Tak, jak już wcześniej powiedziałem, przy materiale, który
omawialiśmy, co roku będziemy musieli składać informacje o stanie oświaty za kolejny rok. W tym
roku było to ograniczone do egzaminów zewnętrznych z racji, że wprowadzamy politykę
edukacyjną na tej Sesji, która zawiera pozostałe elementy wymagane przez ustawę.
Sieć szkół i placówek oświatowych. Zaczynamy od przedszkoli.[...] I wynika z tego, że w
lewobrzeżnej części miasta, biorąc pod uwagę demografię, gęstość zaludnienia, liczba przedszkoli
zaspokaja potrzeby mieszkańców. Prawobrzeżna część miasta posiada wystarczającą liczbę
przedszkoli na osiedlach znajdujących się w centrum miasta oraz na osiedlu Podolszyce Północ.
Braki widzimy, zresztą było to już wiele razy podkreślane, na Podolszycach Południe i tutaj
widzimy potrzebę budowę nowej placówki przedszkolnej. Tak, jak widzimy, jest tutaj duże
natężenie w centrum miasta, Skarpa. Tutaj nie ma potrzeby budowy nowych placówek
przedszkolnych.
Szkoły podstawowe. Według nas, tutaj sieć szkół jest wystarczająca, w pełni zaspokaja potrzeby
mieszkańców.
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Gimnazja. Uważamy także, że lokalizacja gimnazjów jest równomierna. Tutaj jedynie wschodnia
część miasta ogranicza się tylko i wyłącznie do Gimnazjum nr 1. Dlatego jest propozycja realizacji
inwestycji - kompleksu oświatowego przy ul. Harcerskiej, która uzupełni sieć gimnazjów w Płocku.
Szkoły ponadgimnazjalne, czy licea ogólnokształcące, zespoły szkól zawodowych, centrum
kształcenia ustawicznego. Lokalizacja szkół ponadgimnazjalnych koncentruje się w rejonie osiedli
centralnych miasta Płocka. Na terenie lewobrzeżnej części miasta znajduje się szkoła prowadzona
przez Powiat Płocki. Natomiast my widzimy potrzebę uruchomienia liceum ogólnokształcącego w
osiedlach wschodnich miasta. Wytypowaliśmy w tym celu Gimnazjum nr 8 tak, żeby stało się
zespołem szkół, w ramach którego będzie funkcjonowało gimnazjum oraz na początek
dwuoddziałowe liceum ogólnokształcące.
Kilka słów o prognozie

demograficznej. Zaczynamy od Polski. Opieraliśmy się tutaj na

wskazówkach GUS. Wynika z tego, iż liczba ludności w Polsce w 2022 roku spadnie w stosunku do
roku 2007 o ok. 1,5%. W województwie mazowieckim liczba ludności w analogicznym okresie
wzrośnie o blisko 5,5%. Tutaj główną rolę będzie odgrywała oczywiście Warszawa. Wartość
wskaźnika dla miasta wojewódzkiego jest jeszcze większa i wynosi ponad 6%. Także mówię, tutaj
Warszawa 6%. Należy jednak zauważyć, że na jego poziom w głównej mierze wpływa obecny i
przyszły

stan

ludności

aglomeracji

warszawskiej.

Tak

wyglądają

założenia

prognozy

demograficznej dla naszego miasta i to jest w okresie obowiązywania Polityki Edukacyjnej oraz w
okresie obowiązywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka. Jak widzimy, następuje
spadek od 1,74% w roku 2008 /2009 do -2,24% w latach 2021/2022.
Bilans dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich placówek oświatowych. Tutaj mamy
przedszkola i oddziały przedszkolne 6 – latki. […] I jest to zrobione dla 3-latków, 4-latków, 5latków i 6-latków odrębnie. I tak, jak w 2008 3-latków 1200, w powiedzmy 2018 jest 1430. To
będzie ta górka, którą później pokażemy na wykresach, będzie to jeszcze bardziej czytelne.
Podobne informacje dotyczące szkół podstawowych i gimnazjów. Jest podana liczba uczniów szkół
podstawowych i potencjalnych uczniów szkól podstawowych. Również w gimnazjach. W
gimnazjach jedynie mamy jedną niewiadomą. Jest to rok 2022, gdzie 1393, według wskaźników
GUS-owskich, może być pierwszoklasistów 13-latków. Dane dotyczące młodzieży uczęszczającej
do płockich placówek oświatowych. Są to szkoły ponadgimnazjalne, uczniowie z Płocka i łącznie
uczniowie z Płocka i spoza Płocka. I tutaj mamy taką tendencję, że uczniowie spoza Płocka
stanowią około 40% wszystkich uczących się. Stąd też oszacowana została łączna liczba uczniów w
płockich szkołach ponadgimnazjalnych. Jak wiemy, jest to zadanie powiatowe. I dane, które tutaj
mamy – 16-latków w 2008 r. 1555, 2022 jest to 1269 według naszych danych. Natomiast, jeżeli
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chodzi o powiat, w tej chwili, łącznie o powiat i Płock – 2592 i w roku 2022, może 2015 pokażę, bo
dotąd będzie polityka oświatowa obowiązywała – 1815 pierwszoklasistów. Tu jest klasyfikacja
poszczególnych roczników według typów szkół. W najbliższych latach liczba dzieci w wieku 3, 4, 5
lat będzie systematycznie wzrastała osiągając w 2012 i w latach kolejnych poziom ponad 4000.
Tutaj doskonale widać, prognoza demograficzna, jak ona będzie się zmieniała w poszczególnych
latach. Tutaj mamy liczbę dzieci i jak w poszczególnych latach ta krzywa rośnie lub maleje. I tak,
jak było powiedziane, tutaj ten szczyt będzie przypadał na lata 2016-2017. Podobnie w 6-latkach –
2017-2018, później nieznaczny spadek 6-latków. Czyli w okresie polityki oświatowej będzie to
wzrost dla 6-latków. Tak wygląda krzywa

dla uczniów szkół podstawowych w Płocku. Tendencja

wzrostowa, w zasadzie, nie tylko w okresie obowiązywania polityki oświatowej, ale także polityki
zrównoważonego rozwoju miasta do 2022 roku, czyli utrzymuje się w okresie całej prognozy.
Dodatkowo od 2012, tutaj jak wszyscy Państwo wiecie, 6-latki zostaną włączone w obowiązek
szkolny do szkół, też to ma wpływ. Tutaj mamy gimnazja, czyli około roku 2013, 2014, 2015, będą
te lata niżu demograficznego i później sukcesywny wzrost aż do ponad 4000 w roku 2022. Szkoły
ponadgimnazjalne w Płocku. Tutaj niż – 2017, później przez następne 5 lat nieznaczny wzrost
liczby uczniów. Tutaj, Szanowni Państwo, podział na uczniów i oddziały w latach 2006 – 2009.
[…] I tak, jak widzimy, stały wzrost liczby przedszkolaków z 3088 w 2006 roku do 3500 w 2008,
w 2009 roku także wzrost dzieci uczęszczających do oddziałów integracyjnych, jest to 377, mamy
wzrost, z 15 w 2005 do 18 w 2009 roku, liczba tych oddziałów. Oddziały specjalne na tym samym
poziomie.
Średnia liczba dzieci w oddziałach. W 2006 roku – 23,75 w oddziałach ogółem. Do 2005-2010
mamy wyż, uległo to nieznacznemu zagęszczeniu.
Szkoły podstawowe. Ogółem 8122 uczniów szkół podstawowych. Spadek do 6881 w roku szkolny
ubiegłym. Jeżeli chodzi o oddziały z 344 ogółem do 316, czyli tutaj już widać niż demograficzny.
Natomiast za chwileczkę będziemy mieli wyż, który przyjdzie z przedszkoli.
Średnia liczba uczniów w oddziałach. Ogółem w 2005-2006 23,61, w roku ubiegłym 21,78. Jest to
głównie związane z liczbą dzieci głównie w terenach peryferyjnych typu: Borowiczki, Ciechomice,
Trzepowo. Tam są bardzo małe grupy, bardzo małe oddziały szkolne. Wpływa to średnią, którą tutaj
Państwo widzicie. W gimnazjach liczba uczniów ogółem w 2005/2006 - 5020, w roku ubiegłym
4208. Liczby oddziałów również spadają. 2005/2006 było to 201 oddziałów, w 2008/2009 - 178
oddziałów ogółem. W podziale jest to jeszcze bardziej szczegółowo pokazane. Chodzi tutaj jeszcze
o ogólnodostępne, sportowe. Wszystkich nie będę wymieniał, za dużo czasu zajmę Państwu.
Średnia liczba uczniów w oddziałach. Tutaj mamy ogółem 24,98 w roku szkolnym 2005/06. W roku
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szkolnym ubiegłym 23,63. Czyli ta liczba uczniów w poszczególnych klasach nieco się obniżyła na
przestrzeni ostatnich lat.
Licea ogólnokształcące. Liczba uczniów również spada z 3424 do 2876 w 2008-2009 roku. Liczba
oddziałów ze 116 spadła do 102. Średnia liczba uczniów w oddziałach – tutaj są niewielkie zmiany
– 29,52 w 2005 i 2006 roku i 28,20 w 2008 i w 2009. Podobne tendencje w Zespole Szkół
Budowlanych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Kupieckich, w naszych zespołach szkół
zawodowych, generalnie. Średnia uczniów w oddziałach – tutaj również niewielki spadek uczniów
w oddziale. Ośrodki szkolno – wychowawcze – tutaj, niestety, można powiedzieć, niestety liczba
uczniów rośnie. Z 2005/06 roku dane wskazują na 330 osób, w roku ubiegłym było już tych osób
400 w oddziałach specjalnych. Grupy rewalidacyjno – wychowawcze – również był okresowy
wzrost. Mamy teraz 21 takich dzieci z 24 w 2005/06. Ogółem z 415 uczniów mamy w tej chwili
530, w roku ubiegłym. Jeżeli chodzi o oddziały ogółem, z 42 w tej chwili, w roku ubiegłym,
przepraszam, funkcjonowało tych oddziałów 50. Średnia liczba uczniów w oddziałach – wiadomo,
że tutaj są to niewielkie liczby. W szkołach specjalnych 9,3, w grupach rewalidacyjno –
wychowawczych – 3 uczniów. I ogółem daje to średnią 10,6 ucznia na oddział.
W poradniach psychologiczno – pedagogicznych skokowy wzrost. […] Po części spowodowane to
jest naszymi porozumieniami, które mieliśmy chociażby z Powiatem Płockim. W tej chwili umowa
została rozwiązana. Powiat ma swoją poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Ta liczba w tym
roku 2009/10 będzie zapewne niższa.
Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na pełne etaty. Tutaj również mamy ze względu na wzrost
liczby diagnoz, tutaj również mamy wzrost liczby zatrudnionych osób w naszych poradniach.
Placówki wychowania pozaszkolnego, czyli Młodzieżowy Dom Kultury oraz Harcerski Zespół
Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Ogółem liczba wychowanków w roku ubiegłym 1417.
Tutaj mamy zestawienie porównawcze szkolnictwa publicznego i niepublicznego dla dorosłych
oraz dla młodzieży spełniającej obowiązek szkolny lub nauki w Płocku w latach 206-209. Tutaj
mamy ogółem liczbę szkół w podziale na publiczne prowadzone przez miasto Płock, publiczne
prowadzone przez inne niż miasto osoby fizyczne lub prawne i niepubliczne o uprawnieniach szkół
publicznych, czyli te, o których dzisiaj mówiliśmy, że tyle pieniędzy na nie wydajemy. Jest tu
podział na młodzież, dorosłych, razem i ogółem liczba tej młodzieży. I tak można powiedzieć, że w
szkołach publicznych prowadzonych przez miasto Płock mieliśmy 21481 uczniów, w innych
publicznych placówkach 1164 i niepubliczne - 1427 uczniów. Proszę zauważyć, dużo większa
liczba, ponad 1000 więcej, to są uczący się dorośli. Czyli razem w naszych szkołach płockich
podporządkowanych Urzędowi Miasta ponad 22000 uczniów, w niepublicznych nieco niecałe 4000
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uczących się.
Liczba nauczycieli pokazana w zestawieniu według stopnia awansu zawodowego. Jak Państwo
widzicie, mamy bardzo dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną. Zdecydowana większość są to
nauczyciele dyplomowani. I tutaj mamy w podziale na lata 2006, 2007, 2008 i 2009. W roku 2009
tych nauczycieli jest 1240, przepraszam - 1240 etatów, bo to nie jest na osobę, tylko na etaty,
1240,74. I ta tendencja cały czas jest zachowana. Mamy coraz więcej nauczycieli dyplomowanych.
Tutaj są pracownicy oświaty w podziale na pełne etaty. Nie będę może tego już przytaczał. Tak to
mniej więcej wygląda. Największa pozycja w tej chwili, to wychowanie tutaj przedszkolne,
kształcenie zintegrowane i później już w poszczególnych: nauczyciele przedmiotu, świetlicy,
bibliotekarze, pedagodzy, psychologowie, logopedzi, wszyscy ci, których zatrudniamy w naszych
placówkach oświatowych.
Tutaj są właśnie wybrane specjalizacje w przeliczeniu na pełne etaty. Pracownik świetlicy –
tendencja wzrostowa. Nauczycieli pedagogów – mniej więcej na tym samym poziomie do roku
ubiegłego, podobnie, jak psychologów i logopedów mamy 2, 5 etatów więcej w stosunku do
roku ubiegłego.
I tu jeszcze jest również pokazany podział na nauczycieli stażystów, mianowanych, kontraktowych,
dyplomowanych. Oczywiście ta największa część dotyczy nauczycieli dyplomowanych.
Liczba uczniów przypadająca na jeden etat pracownika pedagogicznego w placówkach
prowadzonych przez miasto w latach 2006-2009. Jeżeli chodzi o przedszkola jest to 11,56, szkoły
podstawowe – 12,25, gimnazja- 10,47, ogólnokształcące - 11,60 i szkoły zawodowe – 9,97.
Liczba uczniów przypadająca na jeden etat pracownika niepedagogicznego w placówkach
prowadzonych przez miasto Płock. W szkołach podstawowych ta liczba spada, liczba uczniów w
gimnazjach również. Można powiedzieć, że w szkołach zawodowych jest to również spadek, ale
niewielki. W przedszkolach mniej więcej na tym samym poziomie, niewielki wzrost, otwieraliśmy
nowe oddziały, również nieżywieniowe.
Uczelnie wyższe, które działają w Płocku 2005, 2006, 2007, 2008. Politechnika Warszawska Szkoła
Nauk Technicznych i Społecznych jest to szkoła publiczna. Rodzaj studiów: licencjackie,
inżynierskie, magisterskie, doktoranckie w trybie stacjonarnym, zaocznym i podyplomowym.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, również publiczna, jednak tylko tytuł licencjata oferująca.
Tryb studiów podobny: stacjonarne, zaoczne i podyplomowe. Wyższe Seminarium Duchowne
traktowane jako szkoła niepubliczna, ma jedynie studia wyższe magisterskie stacjonarne. Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica. Tutaj jest informacja ze strony tej uczelni – zarówno tytuł
licencjata, jak i magistra, studia stacjonarne, zaoczne, podyplomowe. I Punkt Konsultacyjny
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Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – szkoła publiczna,
magisterska, oferująca wyłącznie płocczanom i nie tylko, tereny okoliczne również, studia zaoczne.
Kierunki studiów na poszczególnych uczelniach wyższych działających w Płocku. Politechnika
Warszawska szkoli w budownictwie, inżynierii, mechanice i budowie maszyn, technologii
chemicznej, ekonomii. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – ekonomia, filologia, matematyka,
pedagogika. Wyższe Seminarium Duchowne – teologia. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica –
administracja, bezpieczeństwo narodowe, informatyka, pedagogika, pielęgniarstwo, politologia,
wychowanie fizyczne i zarządzanie. I Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu Warszawskiego –
dziennikarstwo,

komunikacja

społeczna,

politologia,

polityka

społeczna

i

stosunki

międzynarodowe.
I tutaj mamy liczbę studentów płockich uczelni w podziale na uczelnie i na studia dzienne i
zaoczne. Największa liczba studentów tak, jak tutaj Państwo widzą, studia zaoczne Szkoła Wyższa
im. Pawła Włodkowica 4318 studentów w roku akademickim 2007/08, studia dzienne 352. Czyli
tutaj widać, że w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica jest mniejsze zapotrzebowanie na studia
dzienne.
Absolwenci w poszczególnych uczelniach wyższych w Płocku. Tutaj także widać – Szkoła Wyższa
im. Pawła Włodkowica, studia podyplomowe. […]
Wydatki bieżące oświaty.

[...] Szanowni

Państwo, subwencja oświatowa. W roku 2009

125.816.000, wydatki miasta 73.976.000. Z tym, że tutaj uwzględnione zostały przedszkola, które
są zadaniem własnym gminy. Stąd ta kwota wydaje się tutaj naprawdę bardzo poważna w stosunku
do subwencji oświatowej. Biorąc pod uwagę tylko subwencję oświatową i wkład miasta w
dodatkowe finansowanie dotowanych typów szkół, jest to 37,03 %. Tyle pieniędzy miasto co roku
dokłada do subwencji oświatowej. Mniej więcej ta tendencja się utrzymuje. Średnio w latach 2006,
2007, 2008 jest to mniej więcej to samo, nieco mniej, niż w roku 2008.
Wydatki bieżące oświaty według sposobów wydatkowania. Tutaj mamy nasze placówki oświatowe
prowadzone przez miasto. Jest to 181.302.000. […] W roku 2009 18,5 mln prawie wydaliśmy na
szkoły niepubliczne, co stanowi 9,25% ogólnych kosztów oświaty w Płocku. I tak, jak Państwo
widzicie, tendencja wzrasta i skokowo, dzisiaj było to już mówione, skokowo wzrośnie w roku
2010, widzimy wzrost liczby uczniów w szkołach niepublicznych.
Roczna kwota wydatków bieżących przypadająca na jednego ucznia w placówkach prowadzonych
przez miasto Płock. Największa kwota 9160 zł jest tutaj w przedszkolach, z tym że wzięte są tutaj
pod uwagę również wliczone w to wpłaty rodziców. Bez wpłat rodziców byłaby to kwota nieco
mniejsza. I tak to się kształtuje w poszczególnych placówkach. Te kwoty, koszty, wzrastają w
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poszczególnych latach, kolejnych latach.
Roczna kwota wydatków bieżących w złotych przypadająca na jednego ucznia w placówkach
prowadzonych przez Miasto Płock w latach 2006-2009, czyli dalszy ciąg, to są nasze najdroższe,
proszę Państwa, placówki oświatowe. To jest Zespół Szkół Specjalnych Ogólnokształcących nr 7,
gdzie koszt roczny utrzymania jednego ucznia w roku 2009 to jest 42100 zł. Bardzo duża kwota.
Co prawda dostajemy tutaj subwencję oświatową zdecydowanie wyższą, niż w pozostałych typach
placówek, bodajże czterokrotnie wyższą, niemniej ta kwota jest tutaj duża. Spowodowane jest to też
tym, że te klasy w tej szkole są zdecydowanie mniej liczne. Podobnie Specjalne Ośrodki Szkolno –
Wychowawcze – dosyć wysoka utrzymania jednego ucznia w takiej placówce.
Tak wyglądają stypendia szkolne i zasiłki losowe. […] I liczba stypendystów, jak Państwo widzą,
zdecydowanie z 2260 uczniów spadła do nieco ponad 1000. Stąd przyjmowaliśmy uchwałę
dotyczącą nowej propozycji miasta dotyczącej nowego programu stypendialnego, żeby jednak
więcej osób zostało tutaj wspartych. Tu się nie zmieniał próg dochodowy rodzin. Uczniowie
przekraczali. Taki drastyczny spadek w ciągu, w zasadzie 4 lat.
Stypendia motywacyjne. Są to kwoty, które przeznaczaliśmy na te stypendia. 700.000 zł w 2009
roku. I w 2009 roku liczba stypendystów ogółem - 5.833. Tutaj dochodzą te motywacyjne, które
są przyznawane dwa razy do roku, jak Państwo wiecie. To jest w tej chwili 120 zł semestralnie. Ta
kwota, z tego co mi wiadomo, ma w przyszłym roku wzrosnąć bodajże do 180 zł.
Analiza SWOT. Jak widzimy – nasze mocne strony, widzimy słabe strony, czyli to, co do
poprawienia. Z mocnych stron wymieniliśmy: wysokie kwalifikacje nauczycieli, w tym duża liczba
specjalistów, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – nieodpłatnych, stale
polepszający się stan bazy i wyposażenia szkół i placówek oświatowych, otwartość na innowacje,
wysoka skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy unii europejskiej dzisiaj Państwo będziecie przyjmowali kolejne dwie uchwały dotyczące właśnie tego zagadnienia,
współpraca międzynarodowa szkół, wymiana dzieci i młodzieży z krajami UE oraz miastami
partnerskimi, dobrze finansowany system stypendialny, organizacja wypoczynku letniego i
zimowego, funkcjonowanie systemu motywowania nauczycieli do osiągania coraz lepszych
wyników kształcenia, funkcjonujące w każdej szkole pracownie komputerowe z dostępem do
Internetu, racjonalna sieć szkół podstawowych i gimnazjów (tutaj z uwzględnieniem gimnazjum
projektowanym przy ul. Harcerskiej – zespołu oświatowego), wspieranie uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, w tym wybitnie zdolnych, aktywna współpraca instytucji kultury z
dziećmi i młodzieżą, stabilne finansowanie wydatków oświaty z budżetu miasta, efektywna
współpraca płockich instytucji i organizacji oświatowych, różnorodna współpraca szkół na różnych
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poziomach, rozwinięty monitoring wizyjny zwiększający bezpieczeństwo w szkołach, udział i
sukcesy młodzieży w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i jako duży atut, mocną
stronę, wskazujemy najstarszą szkołę w Polsce – Liceum im. Marszałka Małachowskiego, należącą
do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Twórczych. Słabe strony: niewystarczająca liczba
miejsc dla dzieci w przedszkolach (wiadomo, że ideałem byłoby, gdyby każde chętne dziecko,
może każdy chętny rodzic, mógł umieścić dziecko w przedszkolu, w tej chwili jest to niemożliwe),
słabo rozwinięte doradztwo zawodowe w szkołach, brak komplementarnego systemu doradztwa
zawodowego nauczycieli, istniejące bariery architektoniczne w placówkach oświatowych,
występowanie zjawiska korepetycji, niedostateczna liczba przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych
we wschodniej części miasta, niedostateczne wspieranie materialne uczniów zdolnych o niskich
dochodach, braki w systemie statystyki edukacyjnej i diagnozowania oświaty, nadmierne obciążenie
szkół czynnościami biurokratycznymi (ale po części wynika to z przepisów, na które nie mamy
wpływu), istotne różnice między osiedlami widoczne w wynikach szkolnych i wynikach
egzaminów zewnętrznych, niewystarczające wykorzystanie infrastruktury sportowej przez
mieszkańców, w tym głównie boisk szkolnych, których naprawdę wiele wyremontowaliśmy,
mogłyby być lepiej wykorzystywane. To są te elementy, które uważamy, że w najbliższym czasie są
do poprawienia.
I tutaj możliwości i zagrożenia. Możliwości to mamy: pozyskiwanie środków na wsparcie rozwoju
oświaty z europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
wysokie aspiracje edukacyjne mieszkańców i zainteresowanie sprawami edukacji, doskonalenie
kadry pedagogicznej, rozwój instytucji kulturalnych wspomagających proces nauczania i
wychowania, wykorzystanie współpracy międzynarodowej w rozwoju ucznia i placówki, rozwój
szkolnictwa niepublicznego, rozwój współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami społecznymi,
środowisko akademickie i naukowe wspierające pedagogicznie rozwój oświaty. Zagrożenia: brak
pracy dla nowych nauczycieli, niestabilny system prawny, powierzanie nowych zadań bez środków
finansowych na ich realizację, starzenie się kadry nauczycielskiej oraz zanik efektywnych
czynników motywujących nauczycieli do rozwoju profesjonalnego, niedostateczne finansowanie
zadań z subwencji oświatowej, konflikty społeczne spowodowane zmianami sieci szkolnej i
przedszkolnej, dominacja wyników egzaminów zewnętrznych w ocenie pracy szkół.
Wysoki poziom zaspakajania potrzeb edukacyjnych mieszkańców. To jest, proszę Państwa, cel
strategiczny, który autorzy Polityki edukacyjnej przyjęli.
I tutaj mamy cele i założenia Polityki Edukacyjnej. Jest to ujęte w Państwa materiale, który
otrzymaliście Państwo. W układzie tabelarycznym jest wymieniony cel szczegółowy, kierunki
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działań i sposoby realizacji. I na przykład:
1. Dostosowywanie oferty i bazy edukacyjnej do zmieniających się potrzeb.
Kierunki działań
1. Zintegrowane, planowanie rozwoju bazy edukacyjnej, i w ramach tego:
1.1. Racjonalizacja sieci szkół, planowanie korekt, uzupełnienie, zmiany sieci szkół w związku z
uwarunkowaniami demograficznymi oraz

zmianami na rynku pracy. I tutaj wymieniamy:

uruchomienie ośrodka oświatowego na osiedlu Imielnica, uruchomienie liceum ogólnokształcącego
na osiedlu Podolszyce, także w planach budowa przedszkola i żłobka na osiedlu Podolszyce
Południe,
1.2.Tworzenie corocznych planów remontów placówek, których organem prowadzącym jest Miasto
Płock, z ustaleniem pilności potrzeb realizacji dla poszczególnych typów szkół i placówek. Jest to
robione.
1.3.Utrzymywanie we właściwym stanie technicznym obiektów służących edukacji.
2. Zabezpieczenie materialne potrzeb edukacyjnych.
2.1. Zabezpieczenie płac i pochodnych wraz ze skutkami awansu zawodowego.
2.2. Zabezpieczenie wyposażenia szkół i placówek edukacyjnych w nowoczesne środki
dydaktyczne.
2.3. Zapewnienie realizacji szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych dla uczniów.
3. Polityka kadrowa.
3.1. Coroczne badanie zapotrzebowania szkół na kadrę pedagogiczną.
3.2. Podjęcie przedsięwzięć służących zmianie specjalizacji nauczycieli.
3.3. Wysoka elastyczność zarządzania kadrą.
2. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego.
Tutaj w kierunkach działań:
1. Stwarzanie warunków do dobrej współpracy uczelni ze środowiskiem oświatowym.
2. Wspieranie płockich szkół wyższych w zakresie rozwoju bazy lokalowej
3. Wspieranie działalności dydaktycznej, naukowej i promocyjnej
4. Konsolidacja, integracja i rozwój środowiska akademickiego w mieście.
5. Działania na rzecz uruchomienia nowych kierunków studiów.
6. Wspieranie młodzieży studiującej.
Jak Państwo wiecie, największe możliwości mamy tutaj wsparcia publicznych szkół wyższych.
Niestety ustawodawca ograniczył możliwość wsparcia szkół niepublicznych.
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Trzeci cel:
3. Osiąganie wysokiej elastyczności zasobów wykorzystywanych w edukacji.
Kierunki działań:
1. Opracowanie spójnych zasad zbierania i analizy danych o systemie oświaty.
2. Opracowanie zasad współpracy między placówkami oświatowymi oraz instytucjami
użyteczności publicznej, i tutaj w sposobach realizacji:
-

Opracowanie systemu doraźnego wsparcia dla przedszkoli i szkół we współpracy z
Kuratorium przez tworzenie zespołów pracowników poradni pedagogicznopsychologicznych, MSCDN, uczelni wyższych, specjalistów,

-

Promowanie dobrych praktyk,

-

Budowanie wspólnej odpowiedzialności za funkcjonowanie lokalnego systemu
szkolnictwa, Racjonalne wykorzystanie kadry pedagogicznej, sprzętu i naszych
możliwości lokalowych.

4. Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans i dostępności kształcenia.
Ja może będę troszeczkę przyspieszał, wszystkiego nie będę czytał, macie Państwo to w materiale,
który macie, także kierunki działań: Zarządzanie wiedzą, Wypracowanie systemu wspierania szkół i
rodzin w zakresie stworzenia równych szans uczniom i dzieciom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, Objęcie systemową opieką dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym, Przygotowanie do zmian na rynku pracy.
5. Wspieranie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
1. Wspieranie działań na rzecz szkolnictwa specjalnego.
2. Stworzenie systemu wczesnego rozpoznawania uzdolnień.
3. Budowanie systemu wspierania uczniów uzdolnionych.
6. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na każdym poziomie edukacyjnym
1. Wyznaczenie standardów oceny placówek oświatowych.
2. Wspieranie najcenniejszych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
3. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.
7. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.
1. Aktualizowanie mapy zagrożeń środowiskowych i patologii wśród uczniów.
2. Opracowywanie spójnego systemu wychowawczego i profilaktycznego.
8. Działania na rzecz poprawy zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji zdrowego stylu
życia.
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Jest to ósmy cel szczegółowy dzisiaj, który określiliśmy.
9. Wzmacnianie autonomii szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, czyli usprawanianie
procesu zarządzania szkoła i placówką oświatową.
I krótkie podsumowanie.
Budowanie koncepcji polityki edukacyjnej oparte było na analizie różnorodnych danych.
Dla formułowania uogólnień, wyciągania wniosków, określenia głównych tendencji niezbędne jest
monitorowanie danego problemu w dłuższej perspektywie czasowej, gromadzenie danych w
jednolitych przekrojach, według tych samych zasad tak, żeby to było łatwiej później oceniać. Ze
względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczne i demograficzne te założenia
traktujemy jako otwarte, mogące ulec modyfikacji. Jak wiemy, prawo oświatowe bardzo często się
zmienia, również wpływa na to, co możemy robić. Realizacja założeń polityki oświatowej
wymagała i wymaga współpracy różnych instytucji, dlatego też budowanie koncepcji polityki
oparte było na konsultacjach z zainteresowanymi tematem środowiskami. Są to: pracownicy
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Zarządu Jednostek Oświatowych, Kuratorium Oświaty,
ośrodków doskonalenia nauczycieli, uczelni wyższych, stowarzyszeń, dyrektorzy szkół, placówek i
instytucji oświatowych. I takim głównym celem zespołu było poszukiwanie najefektywniejszych
ekonomicznie i społecznie strategii działania zmierzających do kształtowania pożądanego modelu
placówki oświatowej, w której realizowane byłyby następujące priorytety:
- efektywność kształcenia, nagradzanie wysokich osiągnięć, ale także rozwój nauczycieli i uczniów,
nacisk na czynione postępy, na drogę rozwoju ucznia, docenianie jego wysiłku,
- równowaga między kształceniem, wychowaniem, opieką,
- podmiotowe relacje interpersonalne,
- silna więź ze środowiskiem lokalnym, włączanie różnych instytucji w życie szkoły, wzbogacanie
w ten sposób oferty wychowawczej.
I chciałbym tutaj serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, które brały udział przy
tworzeniu tego dokumentu Polityka Edukacyjna Miasta. Szanowni Państwo, dziękuję Pani Dyrektor
Ewie Adasiewicz - Dyrektor Wydziału Edukacji, dziękuję Panu Maciejowi Krzemińskiemu –
Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych, Pani Joanna Banasiak brała udział w pracach- Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. Serdeczne podziękowania dla
Pani Aleksandry Jadczak Zastępcy Dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w
Płocku. Pan Jarosław Zaroń, również brał udział w tych pracach - Dyrektor Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pani Ewa Wiśniewska Prorektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pan Tadeusz Rutkowski Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
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Edukacyjnych w Płocku. Pan Piotr Niesłuchowski Kierownik Oddziału Analiz i Planowania.
Również dziękuję dyrektorom płockich placówek oświatowych. Projekt był konsultowany z
naszymi dyrektorami. I chciałbym powiedzieć, że jest to projekt typowo płocki. Zrobiliśmy go,
Szanowni Państwo sami, swoimi siłami, nie wynajmowaliśmy żadnej firmy zewnętrznej.
Konsultowany, tak jak powiedziałem, z dyrektorami naszych placówek oświatowych. Jedyną osobą,
którą dokonała oceny, może opinii, dotyczącej tego materiału, był Pan Mirosław Sieratycki, który
jest specjalistą w tej dziedzinie. Liczne artykuły chociażby do Wspólnoty, czyli pisma
samorządowego. Też oceniał inne polityki edukacyjne i oświatowe, które funkcjonują w mieście.
Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję również dyrektorom, którzy przybyli na dzisiejszą Sesję.”
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: “Tylko, Panie Przewodniczący, chciałam zadać
pytanie do Pana Prezydenta Kubery. […] Panie Prezydencie, jakby kilkakrotnie już poruszałam ten
temat w momencie, kiedy

spotykaliśmy się z przedstawicielami placówek oświatowych na

komisjach – chodziło nam o chociażby o Zespół Szkół Technicznych, tą naszą popularną 70-tkę. W
ostatnim okresie wyspecjalizowani pracownicy znajdują zatrudnienie na rynku w określonych
zawodach, między innymi: ślusarz, spawacz. Wówczas pytałam się Pana Dyrektora, czy jest
możliwość stworzenia takiej klasy, która kształciłaby zawody właśnie, w tym kierunku osoby
mogłaby wykształcić i niestety padła tam odpowiedź, że nie ma takiej możliwości. Ja chciałabym
poznać przyczyny tego i czy nie istnieje możliwość dewentualnie zaplanowania tego w najbliższej
przyszłości. Nie wiem, czy 70-tka, czy inna szkoła, to już nie jest moja rola decydowanie o tym.
Natomiast jeszcze chciałam się o jedno zapytać. Na jednej z inauguracji roków akademickich
otrzymałam informację, że są od chyba tego roku, znaczy następnego chyba, będą finansowane
stypendia dla studentów. Ustawa na to podobno zezwala. I teraz pytanie – czy jeśli będą takie
wnioski, w jaki sposób będą finansowane i gdzie będą te środki finansowe znalezione? I bardzo
mnie zasmuciła informacja o niewykorzystaniu, oczekiwanym niewykorzystaniu boisk przy
szkołach, na które wydaliśmy znaczne środki finansowe z budżetu. I chciałabym się zapytać, czy to
nie jest problem tkwiący po stronie nauczycieli, może nie tyle nauczycieli, tylko po stronie
dyrektorów tych placówek, czy te placówki są rzeczwyiście otwarte po godzinach pracy szkoły, czy
też są zamknięte, albo wręcz może troszeczkę mieszkańcy, czy też młodzież i dzieci, w zasadzie,
chcą korzystać z tych boisk, nie będąc chociażby uczniami tych szkół, czy nie są traktowani
jako intruzi.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: “Może zacznę od końca,
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jeżeli chodzi o te boiska, ja nie mówię oczywiście o wykorzystaniu tych boisk w trakcie lekcji, bo
one są wykorzystywane i to w bardzo dużym zakresie. Chodzi natomiast o wykorzystywanie poza
lekcjami. Żeby to poprawić, na pewno można tu wymienić program, w który w tym roku
weszliśmy. Jest to Trener Osiedlowy, który prowadzony jest przez Szkolny Związek Sportowy. Jest
wytypowanych kilka szkół, gdzie taki Trener Osiedlowy funkcjonuje, gdzie ma odpowiedni sprzęt,
piłki. Powiedziane jest w szkole, że każdy uczeń po godzinach lekcyjnych, jeżeli chce skorzystać z
tej oferty, czyli z aktywnego, nie wiem, wypoczynku, rekreacji, może tutaj z tych boisk korzystać.
Te boiska są otwarte. Każdy ma do nich dostęp. Powiem, że chyba wynika to z braku
zainteresowania, tak naprawdę, ze strony mieszkańców, ze strony młodzieży. Po szkole mają
widocznie inne rozrywki. To już nie ten okres, kiedy pewnie my chodziliśmy do szkoły
podstawowej, gdzie w zasadzie nie było tyle rozrywek tak, jak komputery, nie wiem, PlayStation i
telewizja. Nie na taką skalę. Także my chyba chętniej korzystaliśmy z tej formy. I chyba tutaj trzeba
upatrywać problemu. Trener Osiedlowy różnie się sprawdza w różnych częściach miasta. Powiem
szczerze, że codziennie przejeżdżając obserwuję, jak to wygląda przy Szkole Podstawowej nr 20 i
to jest tak średnio, bym powiedział. Czasami jest tam 10, 15 chłopaków, a czasami 3, 4. Ale mam
informację, że na osiedlach bloków wygląda to nieco lepiej. Tam jest większe zainteresowanie. Te
dzieci mają pewnie mniej możliwości na inne spędzanie wolnego czasu. Jeżeli chodzi o Zespół
Szkół Technicznych i zawody. Tak, jak było w tej prezentacji pokazane, staramy się reagować na
potrzeby rynku pracy i jest to monitorowane. Jeżeli chodzi o spawaczy, to w tej chwili jest bardzo
kursów takich doszkalających. Ja nie wiem, czy taki zawód powinien być 70-tce nauczany, bo w tej
chwili funkcjonują liczne kursy, gdzie bardzo wiele osób zdobywa wykształcenie spawacza.
Wiemy o tym. Nieco gorzej pewnie z zawodem ślusarza. Ale tutaj również funkcjonuje to w formie
kursów. Natomiast co do wypowiedzi Dyrektora, nie chciałbym tej wypowiedzi oceniać. Być może
on bierze pod uwagę aktualne możliwości swoich warsztatów, nieco inny profil działalności szkoły.
Wymagałoby to pewnie sporych nakładów tak, żeby stworzyć warunki do nauczania nowych
zawodów. […] Stypendia dla studentów to jest taki złożony problem. W Polsce w kilku miastach te
stypendia funkcjonowały, w niektórych funkcjonują. Natomiast uchwały rad miasta w jednych
miastach były zaskarżane w nadzorze wojewody, w drugich nie. I wiem, że trafiło to, nie chciałbym
teraz przekręcić, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy do Sądu Najwyższego, który wydał
wyrok, z tego co mi wiadomo, że jednak samorządy mają możliwość przyznawania stypendiów
studentom ze swojego terenu. To jest decyzja Prezydenta, to jest decyzja Rady Miasta,
przeznaczenia odpowiednich środków na taki cel. Nie ma takiego obowiązku. Jest to nasza wola,
nasze decyzje. Do tej pory stypendia nie funkcjonowały. Jedyne co, to funkcjonował Dyplom dla
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Płocka, gdzie nagradzaliśmy finansowo najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie
złożone tutaj na płockich uczelniach. Także według mojej wiedzy chyba te przeszkody wszystkie
odpadły, ale na pewno jeszcze do sprawdzenia, bo w niektórych miastach były podważane takie
uchwały.”
13. zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego (druk nr
636)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 636.
14. zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum
Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk
nr 637)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 637.
15. zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie opłaty od posiadania psów (druk nr 639)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do § 1
projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 639 – po wyrazach: W Uchwale Nr 219/XVI/07
Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów, wpisać:
- Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 260, poz. 8433.
16. dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33 Kutno-Brodnica w
km 50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową i
zabezpieczenia środków finansowych (druk nr 645)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 645.
17. skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz
Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku (druk nr 624)
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Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Ja chciałabym zapytać, jeśli chodzi o tą uchwałę, czy zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie informacji dotyczących ruchów
masowych ziemi, cytuję: § 2 pkt. 1 Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na
których występują te ruchy, ustala się na podstawie wywiadu i analizy dostępnych w tym zakresie
materiałów archiwalnych, analizy dostępnych materiałów kartograficznych, analizy dostępnych
dokumentacji geologicznych, analizy dostępnych zdjęć lotniczych, map satelitarnych i ortofomap,
wizji w terenie, badań geologiczno – inżynieryjnych, hydrologicznych, geotechnicznych i
geofizycznych. Czy Państwo braliście pod uwagę to rozporządzenie w wydawaniu decyzji o
zabudowie? Czy przestrzegacie, po prostu, Państwo jako Urząd Miasta Płocka, czy też Urząd
Miasta Płocka zna to prawo, czy kierował się tym prawem przy wydawaniu tych decyzji? Uważam,
że ta uchwała jest niezgodna z tym rozporządzeniem ministra, które przeczytałam przed chwilą. W
związku z tym my jako Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będziemy głosowali przeciwko tej
uchwale. Dziękuję.”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Szanowni Państwo! Ja szczegółowo tą sprawę wyjaśniałem na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, gdzie były opiniowane projekty uchwał w zakresie wszystkich skarg. I tłumaczyłem
Państwu Radnym i obecnym, że są dwie odrębne sprawy. Ta skarga została podzielona na dwie
rzeczy. Jedna to jest dotycząca postępowań administracyjnych i w tym zakresie tutaj Rada nie ma
kompetencji, czyli tu jest skarga niezasadna. A w pozostałym zakresie ewentualnie zostało
przekazane do Pana Prezydenta, który jest organem wykonawczym i organem właściwym do
załatwienia sprawy. I, proszę Państwa, tutaj odpowiadając Pani radnej na pytanie, czy decyzje były
zgodne z przepisami prawa o ochronie środowiska, należy stwierdzić, że w tym zakresie nie może
komisja, ani Rada, w te kompetencje wchodzić. To są postępowania administracyjne. Toczą się w
odpowiednim trybie. […] Dlatego taki projekt uchwały został wypracowany na posiedzeniu na
Komisji Rewizyjnej, bo nie możecie Państwo, jako radni, nakazywać Panu Prezydentowi
odpowiednich reguł w postępowaniu administracyjnym. Są odpowiednie reguły. Są odpowiednie
osoby, które mogą zaskarżyć, czy brać udział w postępowaniu administracyjnym i mogą wnosić
skargi. I teraz tak. Każda decyzja, z tego co ja mam tą świadomość, musi być zgodna z prawem. I
tutaj ona podlega kontroli. Jeżeli decyzja podlega kontroli, a być może, że się osoby odwołują, ja
nie znam tych procedur, jakie były zastosowane, ale są dwie odrębne sprawy, proszę Państwa – co
innego jest postępowanie administracyjne, a co innego postępowanie wywołane skargą obywatela.
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Dlatego tutaj udzielenie odpowiedzi, uważam, na to pytanie jest, według mnie, nie związane z
projektem tej uchwały. Możecie Państwo oczywiście składać pytania, możecie Państwo składać
interpelacje co do postępowań administracyjnych, ale są dwie odrębne sprawy.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja bym miał pytanie do Pana mecenasa, żeby może
wyjaśnił mi tą kwestię. To znaczy, że jeżeli, załóżmy teoretycznie, oczywiście, że Pan Prezydent
podejmie decyzję administracyjną, która jest absolutnie niezgodna z prawem, ale uprawomocni się,
to znaczy, że w tym momencie mieszkańcy miasta Płocka nie mają prawa napisać skargi na to, że
Prezydent podjął decyzję, która jest niezgodna z prawem. Rada Miasta nic do tego nie ma, tak?”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, odpowiem na to
pytanie. Mieszkańcy mogą pisać skargi. Przecież nikt nikomu nie zabrania pisania skargi.
Natomiast co innego jest załatwienie zgodnie z prawem tej skargi. I, proszę Państwa, ja na Komisji
Rewizyjnej przytaczałem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 2 lipca
2009 roku, z tego roku. Podawałem, czym się ten sąd kierował wskazując, że rada nie ma
kompetencji narzucania prezydentowi załatwiania określonych spraw w sposób indywidualny. I
tutaj, proszę Państwa, są możliwości ochrony swoich interesów przez obywatela. Tylko, proszę
Państwa, ja nie jestem po to, żeby uczyć obywatela, jak ma postępować wykorzystując prawo. To
jest indywidualna sprawa każdego z obywateli. Ja w ramach przyjęć, które są w pierwsze środy
miesiąca, w jakimś zakresie udzielam informacji. Natomiast mówię, każdy ma prawo wnieść
skargę, każdy ma prawo skarżyć się. Teraz mamy, ja mogę tylko powiedzieć, że jeden z obywateli
się skarżył na uchwałę Rady. Sąd Wojewódzki Administracyjny odrzucił. Pisał jeszcze raz skargę.
Sąd znów odrzucił. Po prostu trzeba umieć korzystać z możliwości. I teraz w ramach postępowań
administracyjnych, proszę Państwa, są procedury takie, że określają osoby zainteresowane, które
mogą na mianach strony występować w ramach danego postępowania, mogą wnosić odpowiednie
środki odwołania, mogą zgłaszać odpowiednie środki dowodowe. I to się toczy odrębnie. Natomiast
Państwo, jako Rada, nie macie kompetencji do tego, żeby Panu Prezydentowi jako organowi
wykonawczemu i organowi administracji tutaj narzucać określone zachowanie w tym zakresie.
Tego typu działanie nie będzie zgodne z prawem. I mówię, na tą okoliczność przytaczałem w
sposób obszerny właśnie opis tego wyroku WSA. Jest to aktualny, nowiutki, że tak powiem, gdyż z
lipca 2009. Także mówię, mieszkańcy mogą pisać, jak najbardziej. Państwo, ja już też mówiłem,
możecie Państwo różne uchwały podejmować. One będą podlegały kontroli tak wojewody, jak i
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Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „[...] W tej kwestii, Panie mecenasie, to ten wyrok,
który Pan zacytował, zupełnie nie pasuje do całej sytuacji. My tutaj nie chcemy Panu Prezydentowi,
broń Boże, czegokolwiek narzucać, bo po prostu nie mamy takich kompetencji. Nikt z nas Panu
Prezydentowi nic nie narzuca. Jest tylko kwestia inna, że służby podległe Panu Prezydentowi w
opinii mieszkańców wydały decyzje, które są niezgodne z prawem. Prawdopodobnie powinni
skorzystać wcześniej i oprotestować to w momencie, kiedy te decyzje były wydawane w
określonych terminach, ale z tego nie skorzystali. Natomiast po jakimś czasie mieszkańcy miasta
Płocka przychodzą do Rady Miasta i mówią: Pan Prezydent ze swoimi ludźmi wydał decyzję, która
jest niezgodna z prawem. Jest skarga na to, że ta decyzja została wydana niezgodnie z prawem. I to
o to chodzi. Mają do tego prawo, czy nie mają do tego prawa, według Pana? I czy w tym momencie
my możemy taką uchwałę podjąć, czy też nie?”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Państwa, ja mogę powtarzać
po raz kolejny. Ja jestem po to, żebym tam Państwu wyjaśniał sprawy. Po raz kolejny powtarzam:
mieszkańcy mają prawo pisać skargę, Państwo mają prawo podjąć uchwałę, tylko żeby była
uchwała podjęta, musi być w ramach posiadanych przez Państwa, jako Radę Miasta, posiadanych
kompetencji. W ramach postępowań administracyjnych są odrębne procedury, proszę Państwa, i
można również wzruszyć decyzję prawomocną. Natomiast ja nie mogę zakładać, że jeżeli urzędnik
wydaje decyzję, że decyzja będzie niezgodna z prawem. Mogą być różne rzeczy. Ale nie mogę
zakładać. Ja nie znam zresztą tych decyzji i nie wiem. Jeżeli są decyzje, nie wiem, są wydane, są
ostateczne i tutaj w tym zakresie się Państwu kompetencje kończą. Państwo nie macie, jako Rada,
to nie tylko, że tylko ta Rada, generalnie rada nie ma kompetencji wkraczać w uprawnienia Pana
Prezydenta jako organu administracji. Są inne procedury w tym zakresie. Natomiast ja nie jestem po
to, żeby tłumaczyć mieszkańcom, jak mają te procedury wykorzystać. Starałem się na komisji
wielokrotnie wyjaśniać, to mieszkańcy albo mnie obrażali, a skutek był taki, że wychodzili nie
chcąc słuchać, jak powinni wykorzystywać te uprawnienia. Nie wiem, ja po prostu służę radą i
pomocą i mogę po raz kolejny powtarzać: mieszkańcy mogą pisać, natomiast nie możecie Państwo,
jako Rada, podjąć uchwały zobowiązującej Prezydenta do określonego zachowania, czyli na
przykład uchylenia decyzji, bo kpa określa w jakim zakresie możecie tą decyzję uchylić, czy
zmienić.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie mecenasie, przepraszam, my chcemy tylko
podjąć uchwałę, że Prezydent działał niezgodnie z prawem. To chyba możemy.”

88

Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Ale, przepraszam, Panie radny. Jeżeli
jest decyzja prawomocna, to ja zakładam, że decyzja jest zgodna z prawem. Ja nie mogę innych
założeń. Proszę Pana to jest tak – jak, na przykład, pracodawca wypowie pracownikowi stosunek
pracy i jest niezgodny z prawem, jeżeli pracownik się nie odwoła, to skutki są takie, że umowa
ulega rozwiązaniu. Dotąd, dopóki pracownik się nie odwoła do sądu i nie uzyska prawomocnego
wyroku o tym, że uznaje się to wypowiedzenie za niezgodne z prawem i nastąpi przywrócenie, bądź
zasądzenie odszkodowania, skutek jest taki, że pracownik traci pracę. Tak samo przy decyzji. Jeżeli
decyzja jest ostateczna i jest prawomocna, nie można stwierdzić, że ona jest niezgodna z prawem.
Założenie jest takie, że jeżeli idzie o uprawomocnienie, znaczy strony albo nie wykorzystują swoich
możliwości, albo wykorzystują, nie potrafią przekonać organów nadzorczych do swoich racji, to
niestety nie mają racji.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Tylko, że problem polega na tym, Panie
mecenasie, że nas się prosi o opinię jako Radę Miasta Płocka, wyrażoną w formie uchwały, co my
na ten temat sądzimy. I teraz my, w związku z tym, mamy według tego, co Pan przed chwilą
powiedział, mając podejrzenie, że może coś jest nie tak, jak trzeba, bo cytowałam tą ustawę i
wydaje mi się, że być może nie wszystko zostało zrobione tak, jak powinno być, nie wiem tego na
pewno, tak jak Pan powiedział, ale być może tak jest, i mam podnieść rękę, żeby usankcjonować to,
co może zostało zrobione, jak Pan mówi, już zostało usankcjonowane, bo nikt się od tego nie
odwołał, niezgodnie z prawem? Do czego Pan nas namawia w tym momencie jako radnych?”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Ja nie namawiam Państwa do
niczego. Ja tylko twierdzę, że ….”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Ale my musimy podjąć jakąś decyzję,
prawda, czy nie? Przepraszam bardzo, jeżeli jest uchwała, która się znajduje na druku 624, czy my
jako radni, mamy w tej kwestii podnieść rękę za, lub przeciw, lub się wstrzymać, tak czy nie?”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Proszę Pani tak, oczywiście, taka jest
procedura w zakresie załatwiania skarg. Skargi na Prezydenta rozpatrujecie Państwo jako Rada,
tylko że Rada podejmując uchwałę musi się zachowywać zgodnie z prawem. Ja nie mogę Państwa
namawiać do zachowania się niezgodnego z prawem, dlatego jest ten projekt uchwały. I to
wszystko. Natomiast Państwo możecie decydować różnie. Macie Państwo: za, przeciw, wstrzymać
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się. Tylko że, proszę Państwa, każdą skargę musicie Państwo jako radni załatwić. To Państwo na
Komisji Rewizyjnej musicie wypracować odpowiednie stanowisko w tym zakresie. Ja służę
Państwu pomocą. I tutaj po przeanalizowaniu materiałów, jakie do mnie dotarły, po zapoznaniu się
ze wszystkimi rzeczami, stwierdziłem i podpowiedziałem Państwu, znaczy zasugerowałem,
podjęcie tego typu uchwały, bo uważam, że nie ma innej możliwości. Natomiast Państwo, jako
radni, macie szereg możliwości załatwienia tematu. Przecież ja nie będę Państwa uczył, że możecie
Państwo odpowiednie propozycje zmian w budżecie wnieść, możecie Państwo sami jako komisje
się zajmować tematem. Możecie Państwo. Przecież tu nie ma problemu w tym zakresie. Możecie
Państwo wypracować stanowisko, ale w innym odrębnym trybie, natomiast nie w trybie
skargowym.”

18. skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka (druk nr
625)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 625.
19. skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez
Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników (druk nr 626)
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Wydaje mi
się, że tutaj w tej sprawie jakby rozstrzygnięcia powinny być absolutnie oczywiste, bo przedmiotem
skargi Pani Sołtys było to, że imprezy, które są na Starym Rynku, przekraczają określone poziomy
hałasu, które są ustalone odpowiednimi rozporządzeniami normowymi i prawem w tym kraju. W
związku z tym wydaje mi się, że skarga w tej sprawie jest jakby oczywista, bo wszyscy wiemy,
mało tego, nawet pracownicy Ratusza przyznali rację: tak, były przekraczane normy hałasu. W
związku z tym głosowanie w jakikolwiek inny sposób, niż przychylenie się do skargi mieszkanki
miasta Płocka, nie wchodzi chyba w grę. Bo każdy z Państwa, którzy siedzą na tej sali, wie
dokładnie, że te normy były przekraczane. Następnie skarga Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska
16 w kwestii zabudowy, która ma miejsce przy Farze, jest jakby dużo bardziej skomplikowana i
bardziej trudna merytorycznie do rozstrzygnięcia. Natomiast tutaj jest prosta, oczywista skarga.
Niech każdy sobie z Państwa odpowie na pytanie, czy poziom hałasu był przekraczany, czy też nie.
Ja tylko powiem, że mieszkając daleko od Starego Miasta, bardzo daleko, to ja te imprezy spokojnie
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mogłem słuchać przy otwartych oknach w swoim bloku. Bo wiem, że mieszkańcy drugiej strony
Wisły, z dalekich rejonów, się zastanowili, co się dzieje w mieście Płocku, co się dzieje, bo jest
jakiś taki dziwny hałas. Dopiero później sobie uświadomiono, że to są imprezy nad Wisłą. W
związku z tym, proszę Państwa, wydaje się, że po prostu musimy odpowiedzieć, czy ta skarga jest
zasadna, czy też skarga jest niezasadna. I myślę, że każdy w swoim sumieniu radnego musi
odpowiedzieć na to proste pytanie, czy to jest prawda, co Pani Sołtys powiedziała, czy też nie jest
prawda. I chciałbym tu powiedzieć jeszcze coś następującego, to co powiedziałem na Komisji
Rewizyjnej, kiedy żeśmy na ten temat debatowali - Urząd Miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka
nie może łamać prawa w oczywisty sposób. Bo to, co się dzieje, jest po prostu zwyczajnie
łamaniem prawa, które obowiązuje w tym kraju, w tym mieście i w Unii Europejskiej. Ewidentnie
łamane jest prawo w imię określonych celów. Nieistotne, czy takie, czy inne te cele są, ale jest
ewidentnie łamane prawo. W związku z tym tu pojawia się bardzo bolesne pytanie, jak Pan, Panie
Prezydencie, godzi się na to, że łamiecie ewidentnie prawo. Bo na pewno zgodzi się Pan ze mną i z
wszystkimi tymi ludźmi, którzy protestują, że to prawo jest łamane i że te normy są wielokrotnie
przekraczane. I w związku z tym ja mam takie pytanie – jak Pan, jako Prezydent Miasta Płocka,
chce podejść do tego tematu, jak Pan chce, żeby to prawo było przestrzegane i jednocześnie w jaki
sposób ci ludzie, którzy mieszkają w obrębie Starego Miasta, ale nie tylko, w okolicach, jak
usatysfakcjonować tych ludzi, jakie wprowadzić rozwiązania, które spowodują, że tych protestów
nie będzie? Bo ja powiem szczerze, jako radny Rady Miasta Płocka, czuję absolutny dyskomfort w
sytuacji takiej, kiedy petent przychodzi i mówi – Urząd Miasta łamie prawo w majestacie prawa. To
jest po prostu sytuacja zupełnie niedopuszczalna. Po prostu chciałbym się dowiedzieć od Pana,
Panie Prezydencie, jak Pan zamierza rozwiązać tą kwestię i jak Pan zamierza porozumieć się z tymi
ludźmi, którym to przeszkadza, jakie widzicie Państwo rozwiązanie. Dziękuję.”
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Ja do tego, co powiedział Pan Nowicki, Pan
Przewodniczący Nowicki, dodam tylko jedno zdanie. Jak wobec takiej oczywistości, o której przed
chwilą mówiliśmy, możemy powiedzieć, że czarne jest białe, czyli podjąć uchwałę, która mówi, że
Prezydent Miasta nie łamie prawa w tym zakresie. Proszę Państwa, to jest po prostu jakieś
kompletne kuriozum. Mamy pomiary hałasu. Wiemy, że tak nie jest. I mamy jako Rada Miasta
przyjąć uchwałę, która mówi zupełnie coś innego. Czyli co, jak sobie na tej Radzie Miasta ustalimy,
że coś, co jest czarne, jest białe, to zaklepiemy i to będzie wtedy białe?”
Pan Roman Wróblewski radca prawny powiedział: „Szanowni Państwo, może w ramach
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wprowadzenia co do projektu tej uchwały. Co prawda ja nie znam aż tak w 100% całego materiału,
ale też z tego, co było w trakcie mojej obecności na Komisjach Rewizyjnych prezentowane, to
proszę Państwa, skarga rzeczywiście dotyczyła przekraczania norm hałasu, tyle tylko, że tutaj w
tych materiałach, które ja miałem i o których słyszałem, były to normy według ocen mieszkańców.
Nie wiem, kto je badał i kto wykonywał te badania, czy są odczucia subiektywne, czy odczucia
obiektywne w tym zakresie. Po drugie - były prezentowane informacje, jakie działania przez służby
Pana Prezydenta są podejmowane, żeby wyeliminować te uciążliwości w ramach imprez, czyli:
ograniczanie imprez, podejmowanie działań dyscyplinujących w stosunku do organizatorów. I
proszę Państwa i teraz tak. Jest skarga na Pana Prezydenta, ale czy hałas wytwarza Pan Prezydent,
czy wytwarzają osoby, które koncertują na tym? Więc, proszę Państwa, znów też jest możliwość i
umiejętność wykorzystywania w tym zakresie możliwości prawnych. Bo jeżeli ktoś zakłóca ciszę,
to są odpowiednie służby do tego w tym zakresie. Na pewno nie uważam tutaj służby Pana
Prezydenta. To jest tak w kwestii wprowadzenia. Natomiast pewnie, że proszę Państwa, że każda
skarga może być różnie rozpatrywana i różne odczucia mogą być. Moim zdaniem jest tak, że
zaproponowałem Państwu rozwiązania z punktu widzenia obiektywnego, a nie z punktu widzenia
subiektywnego. Także tyle celem wprowadzenia.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Z punktu widzenia formalno – prawnego wygląda to tak, jak
powiedział Pan mecenas, że przed imprezą, którą organizuje albo POKiS, albo agencje zewnętrzne,
a takich jest chyba większość, wydawane są warunki organizacji takiej imprezy i spośród kilkunastu
elementów jest również zachowanie poziomu hałasu i zgodnie z tym, jakie normy obowiązują. I
takie warunki są wydawane. To, że być może podczas niektórych imprez jest przekraczana norma
hałasu, to będzie konsekwentnie badane i nakładane kary, ogromne kary, które prawo wyznacza w
wysokości 500 zł. To po pierwsze. Po drugie, systematycznie ze Starego Rynku zmniejszane są
imprezy, zgodnie zresztą z zapowiedzią. Oddanie amfiteatru do użytku spowodowało, że z około 22
imprez, które się odbywały w skali roku na Starym Rynku, w tej chwili się odbywa około 13. Być
może będzie ta liczba jeszcze mniejsza. Takie działania rozważymy. Z tych 13 połowa, czy ponad
połowa, to jest Płocka Orkiestra Symfoniczna i Letni Festiwal Muzyczny, który nie wiem, czy
przekracza normy hałasu. Nie sądzę, żeby tutaj były jakieś rzeczy. Więc to jest kwestia kilku, tak
naprawdę, imprez w skali roku. Pytanie, czy je organizować, czy nie organizować zgodnie z
życzeniem znacznej, powtarzam jeszcze raz, znacznej mniejszości, sięgającej aż kilka procent
obszaru, o którym mówimy. I tych imprez jest w roku kilka. Jeśli chcecie Państwo, jeśli
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podejmiecie uchwałę, żeby zrezygnować z Sylwestra przed Ratuszem, to podejmijcie taką uchwałę.
O tym właśnie mówimy. O takich właśnie imprezach mówimy, które z oczywistych względów były,
są, i proponuję, żeby dalej były organizowane przed płockim Ratuszem. A już tak zupełnie
abstrahując od twardych faktów .... więc mówię, być może będzie jeszcze zmniejszona liczba tych
koncertów na Starym Rynku …. natomiast abstrahując zupełnie od tej sytuacji, to cóż, jeśli na ulicy
na X w określonych godzinach będzie przekroczona norma hałasu, bo akurat jakaś grupa pojazdów
bez tłumików sobie przejedzie, to czy mamy tą ulicę zamknąć...”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Tu, jeżeli można,
Drodzy Państwo, mi się wydaje, że Pan Prezydent ma w pewnym sensie rację. Ale mnie się wydaje
także, że tak w tle tej całej dyskusji, to chyba chodzi o Audioriver, że chyba ten koncert powoduje,
że ten hałas jest tak istotny. Było kilka imprez w tym roku na rynku i to chyba były, tak jak tutaj
mówił mi kiedyś Pan Przewodniczący, były to chyba imprezy związane z Juwenaliami, ale chyba
największy ból, to chyba Audioriver. Juwenalia? Ja nie wiem. Mnie się wydaje, że Audioriver i
wydaje mi się, że chyba ta impreza mieszkańcom Płocka stwarza chyba największy problem. Tym
bardziej, tak jak słusznie powiedział Pan Prezydent, ilość tych imprez, które były na rynku, jest
zdecydowanie mniejsza. Ale mnie się wydaje, że mamy problem z festiwalem Audioriver, który jest
najgłośniejszy i on stwarza chyba największy problem. Ja koncert Audioriver o godz. 6 słyszałem u
siebie na Rembielińskiego, 6 rano. I chyba tu jest problem, powtarzam to któryś raz z kolei.”
Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Szanowna Rado! Mnie się wydaje, że problem tu polega na tym, że tych imprez jest za dużo. Bo, po
pierwsze, nie wiem, my jako samorząd terytorialny możemy stanowić prawo miejscowe, prawda,
nie wiem, czy tu, nie jestem pewien, czy ustawa nam zezwala na ograniczanie, czy nie zezwala, ale
rzecz nie w tym, żeby tego zabronić. To jest tak, jak z weselem w bloku. Jeżeli jest wesele w bloku
raz na rok, to ludzie to przeżyją. Natomiast jak ktoś imprezuje co sobota zaczyna się impreza o
godz. 20.00 i kończy się o 5.00 rano, to ludzi trafia szlag i mają tego serdecznie dosyć. Tak samo
jest i tutaj. Po prostu te imprezy trzeba ograniczyć do tych niezbędnych. Ja sobie na przykład nie
wyobrażam, żeby w tym mieście nie było Sylwestra przed Ratuszem. I myślę, że ta Pani nie będzie
składała skargi.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie, Panie
Grzegorzu, nie chodzi o Sylwestra.”
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Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Wiem, ale jeżeli tych imprez będzie tutaj –
zaczyna się od maja i kończy się do września i jest co tydzień impreza..... „
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Nie jest ich dużo,
Panie Grzegorzu teraz, naprawdę.”
Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Jest ich. Bo na pewno ta Pani nie składa skargi
na Płocką Orkiestrę Symfoniczną [...]. Są określone imprezy, które przeszkadzają i mnie się wydaje,
że trzeba sprawdzić, porozmawiać, które te imprezy są najbardziej uciążliwe i je do minimum
ograniczyć i przyznać się do tego, że co by nie powiedzieć, że władze miasta popełniają błąd
zezwalając, bo władze miasta obowiązuje takie samo prawo, jak wszystkich innych. Jest cisza
nocna. Jest określona ilość decybeli. I władze miasta są zobowiązane, tak jak jego mieszkańcy, tego
przestrzegać.”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja chciałem się odnieść do słów Pana Prezydenta.
Panie Prezydencie tutaj niestety Pan stosuje taką demagogiczną sztuczkę i próbuje Pan nas radnych,
którzy są za tym, żeby prawo w jakimś stopniu było respektowane, zderzyć zresztą mieszkańców
miasta Płocka, którzy chcą imprez organizowanych w mieście. To naprawdę nie o to chodzi. My
wiemy, że w tym zderzeniu, to byśmy zostali rozbici w pył i tutaj tych osób, które chcą te imprezy,
jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i to jest 95% powiedzmy, a 5% może nie chcieć. Ja nie mówię o
jakości tych imprez, ilości tych imprez i organizowaniu ich. To jest zupełnie inna kwestia.
Natomiast trzeba obiektywnie powiedzieć, że oczywiście organizowanie imprez masowych jest
pozytywnie przyjęte przez mieszkańców miasta Płocka i przez inne osoby. Ja nie chcę być
zderzany, że czarne albo białe, że ja albo chcę tych imprez, albo nie chcę. Ja chcę po prostu, żeby
to prawo było respektowane. Jeżeli natomiast, tak jak tutaj Grzegorz mówił, są sytuacje, że w
pewnych momentach trzeba zorganizować jakąś taką imprezę, to po prostu to musi być domówione
z tymi ludźmi, których to dotyczy i którzy muszą cierpieć. Bo to nie jest tak, że ktoś cierpi jeden
wieczór. To ci ludzie tutaj na Starym Mieście z powodu błędów Pana pracowników, Panie
Prezydencie, cierpią przez bardzo wiele dni. A już ten numer, że oni muszą w środku nocy
rozkładać te metalowe rusztowania, to jest po prostu mistrzostwo świata.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miast Płocka powiedział: „Nie będzie już
tego.”
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Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „To dobrze, że nie będzie. Natomiast, Panie
Prezydencie, już bardzo mi się nie podobało w Pana wystąpieniu powiedzenie, takie cwaniactwo,
wie Pan, że: no dobra, to my...”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Panie radny...”
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Tomku... Mi się to nie podoba, jeżeli
Prezydent Miasta mówi: my zorganizujemy imprezkę, zapiszemy stosowną umowę i wtedy kara
będzie 500 zł. Panie Prezydencie, to niepoważnie brzmi w ustach Prezydenta. Ale to widzicie
Państwo, każdy z nas pracuje na innych falach, na inne rzeczy uczuleni i robią na nas różne
wrażenie różne rzeczy. Dla mnie, kiedy Prezydent ucieka w takie cwaniactwo, jest nie halo, tak
powiem językiem aktualnie stosowanym. I mi się to nie podoba, bo to jest po prostu
wykorzystywanie prawa. Natomiast nie wiem, co państwo radni zgodnie z własnym sumieniem
zrobią z tą uchwałą, bo tak, jak tutaj mówiliśmy, to że zostało złamane prawo, jest oczywiste i to, że
służby Prezydenta nie dopilnowały różnych kwestii, to jest oczywiste. To tyle. Dziękuję bardzo.””
Pani radna Elżbieta Gapińska powiedziała: „Ja tylko bym taką jedną prośbę do Pana
Prezydenta Milewskiego miała. Otóż, Panie Prezydencie, ja byłam na tym posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, gdzie była rozpatrywana właśnie skarga Pani Marii Sołtys. Ja słuchałam wypowiedzi
tej kobiety i nie uważam, że to jest osoba, która występowała przeciwko wszystkim imprezom w
mieście, bo tak nie było i wszyscy radni, którzy byli na posiedzeniu komisji, doskonale to
rozumieli. Tak samo, jeśli chodzi o takie imprezy masowe typu Sylwester. Ta Pani mówiła, że jest
to zrozumiałe i ona nie rości sobie pretensji co do każdej imprezy. Natomiast ja bym miała taką
prośbę do Pana Prezydenta i prosiłabym o króciutką odpowiedź. Naprawdę to nie są kwestie
polityczne. Niech Pan tego tak nie rozumie. To są kwestie takie, mi się wydaje, ludzkie i logiczne, i
ja uważam, że Pan jako człowiek, także powinien się do nich odnieść. Otóż, ta Pani wskazywała
wiele razy, że na przykład to co powiedział już Pan radny Nowicki, ale nie rozwinął tego tematu, że
cały dzień i całą noc przed imprezą się montuje scenę, a potem demontaż się odbywa następnego
dnia po imprezie też do późnych godzin wieczornych, albo wręcz w nocy. Panie Prezydencie, ja
Pana bardzo proszę, żeby po prostu Pan zdyscyplinował, bo ja sobie nie wyobrażam, że to Pan
będzie robił, to jest oczywiste i jasne. Ale skarga nie dotyczy tylko Pana, bo skarga dotyczy tutaj: na
nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych mu pracowników.
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Otóż, Panie Prezydencie, ja bym prosiła, żeby w przypadku, kiedy podejmuje się decyzję o tym, że
taka, a nie inna firma ma, powiedzmy, instalować tą scenę, w końcu to może warto by było, żeby po
prostu zwrócić uwagę, żeby nasze służby miejskie te, które podpisują umowy z tymi firmami, żeby
one decydowały o tym, że właśnie w godzinach nocnych nie odbywają się tego typu rzeczy, czyli
składanie sceny, rozkładanie, godzinę walenie młotkami tak, że ludzie nie mogą po prostu spać i to
zakłóca porządek w mieście jeszcze dużo dłużej, niż rzeczywiście trwa cała impreza. Dziękuję.”
Pan radny Marek Krysztofiak powiedział: „Powiem szczerze, że słucham tych
wypowiedzi tutaj i w końcu postanowiłem zabrać głos, ponieważ pada tu hasło Komisja Rewizyjna.
I myślę, proszę Państwa, że każdy z nas ma przed sobą uzasadnienie tych projektów uchwał. W
każdym tym uzasadnieniu pisze wyraźnie, że komisja zajmowała się tymi sprawami, o których tutaj
mówimy kilka, bądź nawet i więcej razy. Na każdych tych komisjach były osoby kompetentne,
przedstawiciele Urzędu Miasta, był Pan prawnik, który tłumaczył nam we wszystkie możliwe
strony, gdyż zarzuty tutaj czy kolegi radnego, czy koleżanki radnej, że jest łamane prawo, czy coś,
że są radni, którzy chcą przestrzegać prawa, a inni z tego by wynikało, że nie chcą przestrzegać
prawa. To jest dopiero demagogia i stawianie nas troszeczkę pod ścianą. Wiecie Państwo, zwłaszcza
tu kolega Piotr, który jest członkiem Komisji Rewizyjnej, że wydaje mi się, że tak, jak na naszej
komisji już staramy się przestrzegać prawa, ile razy jest obecny prawnik, to pewnie na żadnych
innych komisjach się nie zdarza. I proszę przeczytać uzasadnienie tego konkretnego projektu
uchwały i nie mówić w kółko to samo, bo wyraźnie pisze: […] na prośbę Komisji dyrektor
Wydziału Kultury i Sportu przygotował i przedłożył na piśmie zestawienie wszelkich imprez
odbywających się w obrębie Starego Rynku wraz z kosztami oraz szacunkową frekwencją, a także
poinformował, iż będzie czynił starania aby od przyszłego roku, stanowiący znaczną uciążliwość,
demontaż scen po imprezach nie odbywał się w godzinach ciszy nocnej.[...]
Jest to na piśmie. Pani Maria Sołtys była dwukrotnie na komisji. W jakimś sensie była
usatysfakcjonowana tym, że przynajmniej to się udało załatwić. Bo tak naprawdę to chodziło o fakt,
że od, nie wiem, którejś tam w nocy, rozbierano scenę, a więc całą to trwało. Z kolei, jeżeli
przygotowywano niektóre koncerty, to z kolei w nocy przyjeżdżano i zaczynano hałasować, po
prostu, żeby tą scenę zestawić. Tak naprawdę o to chodzi. Jeżeli mamy to na piśmie, jeżeli to będzie
respektowane, to w tym sensie rzeczywiście udało się, ograniczono ilość koncertów, zwłaszcza tych
uciążliwych, na rynku. To, proszę Państwa, wydaje mi się, że zrobiliśmy to, co do nas należało.
Dziękuję.”
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Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dlatego ja
powiedziałem, że mamy problem, moim zdaniem, z festiwalem Audioriver.”
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado! Szanowni Państwo! Jeszcze raz może odniosę się do tych praktycznych elementów.
Ograniczenie, być może, liczby koncertów, na przykład słynny studencki koncert, który odbywał się
na Starym Rynku, być może tu nie jest klimat na takie imprezy, być może, a już pewne pomysły są,
żeby przenieść chyba w lepsze dla studentów, tak naprawdę, miejsce na przykład tą imprezę. Nie
wiem, czy inne będzie można. To po pierwsze. Po drugie, to co mówiliście o rozkładaniu i
składaniu w godzinach nocnych imprez, to oczywiście że to był błąd i od nowego roku będzie to
wpisywane w umowy z organizatorami, aby w określonych godzinach była tutaj cisza. I być może
jeszcze jakieś inne elementy niwelujące ten hałas, czy te utrudnienia, które są, będą tutaj wcielane
w życie. To jest jedna jakby strona medalu. Natomiast druga to jest formalna. Jeśli agencja chce
zrealizować jakiś koncert, jakąś imprezę, to my możemy albo pozwolić, albo nie pozwolić. I tutaj
pytanie, czy się wycofujemy z tego, co zrobiliśmy, czy ograniczamy, czy idziemy dalej podobną
drogą z jakimiś korektami. Sądzę, że ten pomysł Festiwalowego Płocka, to nie są tylko imprezy. To
jest wiele towarzyszących rzeczy, które rozwinęło się na Starym Mieście, chociażby gastronomia w
różnej formule, która funkcjonuje, żyje i dobrze się wpisuje w klimat miasta. I wiele jeszcze innych
podobnych kwestii, które są i które być może jeszcze będą, jeśli ten wymiar będzie nieco większy.
Audioriver jest, ponieważ Pan Przewodniczący powiedział, takim najlepszym symbolem tego. Ja na
pewno nie podejmę decyzji o rezygnacji z festiwalu Audioriver, który jest w tej chwili oceniany
przez wielu jako drugi w Polsce po słynnym Open'er gdyńskim festiwalu masowym. Ja na pewno
takiej decyzji nie podejmę. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z Państwa się odważył, tak naprawdę, na
zdjęcie z programu takiego festiwalu, choć są dwa, nawet więcej, niż dwa dni, prawie trzy dni,
hałasu. Ale to są decyzje, które trzeba podejmować i oczywiście to będzie jakiś tam frazes pewnie
przez niektórych odebrany, że rozumiem utrudnienia, ale cóż, tak jak Pan radny Nowicki
powiedział, zdecydowana, może nie 95%, ale zdecydowana część mieszkańców Płocka, a są to
potwierdzenia w badaniach, akceptuje i jest bardzo zadowolona z takiego, a nie innego kalendarza
imprez. I my pracujemy dla tej zdecydowanej większości, a jeśli komuś to przeszkadza, to w takim
zakresie, w jakim możemy, niwelujemy negatywne skutki. Ale też musimy sobie powiedzieć prosto
w oczy: wszystkich nie zniwelujemy. Nie ma na to, moim zdaniem, żadnych szans. A źle Pan radny
odebrał tą moją wypowiedź, czy źle zinterpretował, o tych 500 zł. Ja mam tylko takie możliwości.
Ktoś złamie prawo, przekroczy dwukrotnie decybele, można ukarać mandatem 500 zł, kropka. Taka
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jest też niestety rzeczywistość formalno – prawna i póki taka jest, nie ma innych możliwości. Nie
będziemy przecież w środku imprezy przeganiać, zatrudniając 60 strażników miejskich, żeby był
porządek. To też byłaby gruba przesada. Więc jakby tyle chciałbym skomentować w tym zakresie.”
20. skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 627)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 627.
21. skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku (druk nr 628)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 628.
22. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 646)
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka zgłosił autopoprawkę do projektu
uchwały pomieszczonego na druku nr 646. Powiedział: „W § 2 jest, Szanowni Państwo, jest okres
realizacji – lata 2009-2012, powinno być – 2010-2013. Dostaliśmy w ostatniej chwili taką
informację z jednostki wdrażającej. Także proszę o zmianę.”
23. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 647)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 647.
24. zmiany Uchwały Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. w spr.
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 648)
Pani Barbara Szurgocińska Skarbnik Miasta Płocka zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały pomieszczonego na druku nr 648 – w uzasadnieniu w miejsce wykropkowane wstawić
datę – 3.08.
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25. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 649)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 649.
W tym miejscu obrad została ogłoszona przerwa od godz.15

05

do godz. 1600. Obrady zostały

wznowione o godz. 1610.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 642)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 642 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 14
przeciw - 0
wstrzymujące - 9
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 607/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok stanowi załącznik nr 17
do niniejszego protokołu.
2. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 643)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 643 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 3
wstrzymujące - 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 608/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok stanowi załącznik nr 18
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do niniejszego protokołu.
3. wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i porządku oraz
konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres przekraczający rok
budżetowy (druk nr 629)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 629.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 609/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na utrzymanie czystości i
porządku oraz konserwację terenów zieleni na terenie miasta Płocka na okres
przekraczający rok budżetowy stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr
634)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 634.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 610/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok
budżetowy stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
5. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na okres
przekraczający rok budżetowy (druk nr 638)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 638.
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Wynik głosowania:
za - 16
przeciw - 0
wstrzymujące - 7
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 611/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę – Miasto Płock umów na
okres przekraczający rok budżetowy stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
6. zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października
2009 roku (druk nr 640)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 640.
Wynik głosowania:
za - 20
przeciw - 0
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 612/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
zmieniająca uchwałę nr 596/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27
października 2009 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
7. wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy (druk nr
641)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 641.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 613/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok
budżetowy stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
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8. zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 511/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 630)
Pod głosowanie został poddany wniosek zgłoszony przez Komisję Skarbu, Budżetu i
Gospodarki Finansowej, a dotyczący projektów uchwał pomieszczonych na drukach: 630 i 631, o
treści:
Wykreślić w par. 1 pkt. 2 w projekcie uchwały na druku nr 630 słowo „wyspecjalizowanych”. Po
zmianie zapis będzie następujący „Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy komórek
organizacyjnych Straży Miejskiej”.
Analogicznie w projekcie uchwały na druku 631.
W wyniku głosowania (21 – za, 2 – przeciw, 0 – wstrzymujących) wniosek został przyjęty.
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 630 (z autopoprawką i
zmianą wynikającą z przyjętego wniosku).
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 614/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmian do Statutu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr
511/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. stanowi załącznik nr
24 do niniejszego protokołu.
9. zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr
512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. (druk nr 631)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 631 (z autopoprawką i
zmianą wynikającą z przyjętego wniosku).
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymujące - 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
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w sprawie zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą
Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r. stanowi
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
10. przyjęcia

„Programu

współpracy

Gminy-Miasto

Płock

z

organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2010 rok” (druk nr 632)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 632.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 616/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w

sprawie

przyjęcia

„Programu

współpracy

Gminy-Miasto

Płock

z

organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, działającymi na terenie Miasta Płocka, na 2010 rok”
stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
11. zmiany uchwały Nr 491/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w
sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2009 (druk nr 633)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 633.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 617/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 491/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31
marca 2009r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej
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oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2009 stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
12. przyjęcia „Polityki Edukacyjnej Miasta Płocka na lata 2009 – 2015” (druk nr 635)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 635 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 21
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 618/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia „Polityki Edukacyjnej Miasta Płocka na lata 2009 – 2015”
stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.
13. zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego (druk nr
636)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 636.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 619/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda
Lutosławskiego stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
14. zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o wyodrębnienie Centrum
Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (druk
nr 637)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 637.
Wynik głosowania:
za - 20
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przeciw - 0
wstrzymujące - 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 620/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zaopiniowania wniosku Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku o
wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) ze struktur Miejskiego
Urzędu Pracy w Płocku stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
15. zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w
sprawie opłaty od posiadania psów (druk nr 639)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 639 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 621/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27
listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik nr 31
do niniejszego protokołu.
16. dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33 Kutno-Brodnica w
km 50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z linią kolejową i
zabezpieczenia środków finansowych (druk nr 645)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 645.
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 622/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie dofinansowania przebudowy przejazdu kolejowego na linii Nr 33
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Kutno-Brodnica w km 50,198 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej w Płocku z
linią kolejową i zabezpieczenia środków finansowych stanowi załącznik nr 32 do
niniejszego protokołu.
17. skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek 2 w Płocku oraz
Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku (druk nr 624)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 624.
Wynik głosowania:
za - 12
przeciw - 9
wstrzymujące - 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 623/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Piekarska 16, Stary Rynek
2 w Płocku oraz Marii i Jerzego Skarżyńskich zam. w Płocku stanowi załącznik nr
33 do niniejszego protokołu.
18. skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta Płocka (druk nr
625)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 625.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 7
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 624/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Pana Macieja Waś zam. w Warszawie na Prezydenta Miasta
Płocka stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.
19. skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez
Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników (druk nr 626)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 626.
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Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 8
wstrzymujące - 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 625/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie
zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i podległych pracowników stanowi
załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
20. skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Płocku (druk nr 627)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 627.
Wynik głosowania:
za - 13
przeciw - 5
wstrzymujące - 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 626/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie skargi Pani Elżbiety Różańskiej zam. w Płocku na działania
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku stanowi załącznik nr 36 do
niniejszego protokołu.
21. skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku (druk nr 628)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 628.
Wynik głosowania:
za - 16
przeciw - 3
wstrzymujące - 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 627/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
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w sprawie skargi Pana Lesława Wojno zam. w Płocku na działalność Miejskiego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku stanowi załącznik
nr 37 do niniejszego protokołu.
22. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 646)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 646 (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 628/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego

do otrzymania

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załącznik nr 38 do
niniejszego protokołu.
23. przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach PO KL,
zaakceptowanego do otrzymania dofinansowania z EFS (druk nr 647)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 647.
Wynik głosowania:
za - 23
przeciw - 0
wstrzymujące - 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 629/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji przez placówkę oświatową, projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaakceptowanego do otrzymania
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi załącznik nr 39 do
niniejszego protokołu.
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24. zmiany Uchwały Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27.11.2007 r. w spr.
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 648)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 648 (autopoprawką).
Wynik głosowania:
za - 18
przeciw - 1
wstrzymujące - 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 630/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 221/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27
listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości

stawek podatku od

środków transportowych stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu.
25. zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok (druk nr 649)
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały pomieszczony na druku nr 649.
Wynik głosowania:
za - 16
przeciw - 0
wstrzymujące - 6
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 631/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 roku
w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok stanowi załącznik nr 41
do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z pracy między
Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 27.10.2009 do 23.11.2009 r. Poinformował:
−

MTBS Sp. z o.o. oddało do użytku blisko 200 nowych mieszkań (w uroczystości związanej z
oddaniem mieszkań brał udział Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka i Pan Dariusz
Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka),

−

odbyła się uroczysta gala w Szkole Podstawowej nr 23 z Oddziałami Integracyjnymi, związana z
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jubileuszem 20-lecia istnienia szkoły (udział brali: Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta
Płocka i Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka),
−

Prezydent Miasta uczestniczył w kilku warsztatach z młodzieżą maturalną pod hasłem: Z urzędem
na Ty,

−

Prezydent Miasta brał udział w konwencie Politechniki Warszawskiej w Warszawie,

−

odbyły się uroczystości w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości,

−

odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego oraz posiedzenie Zarządu
Związku Miast Polskich,

−

Płock odwiedziła delegacja chińskiego miasta Huai'an,

−

Płock zajął II miejsce w IV edycji konkursu Samorząd przyjazny przedsiębiorczości,

−

Prezydent Miasta brał udział w uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, który obchodziło 11
par,

−

Prezydent Miasta brał udział w uroczystości związanej z 25–leciem istnieniem Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przy płockiej 70-tce,

−

odbyły się uroczystości i imprezy związane z Dniem Pracownika Socjalnego (udział brali: Pan
Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka i Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta
Płocka),

−

Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w wizycie komisji
weryfikacyjnej związanej z udziałem naszego miasta w konkursie na najlepiej oświetloną gminę i
miasto w 2009 roku; brał udział w VI Gali Sportów Walki Angels of Fire, brał udział w obchodach
90-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku, w dniu wczorajszym (wraz z
Prezydentem Miasta) rozmawiał z przedstawicielami PKN Orlen „w sprawie wielu wątków
współpracy, w tym głównie

tej sportowej, dotyczącej Wisły Płock i hali widowiskowo –

sportowej”,
−

Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w spotkaniu na temat koncepcji
budowy stadionu Wisły Płock, spotkał się ze związkami zawodowymi Płockiego Ośrodka Kultury i
Sztuki w Płocku, brał udział w spotkaniach w sprawie organizacji w przyszłym roku Roku
Chopinowskiego w Płocku,

−

Radni Rady Miasta Płocka w omawianym okresie złożyli 29 interpelacji (13 podczas Sesji Rady
Miasta Płocka, 16 między Sesjami Rady Miasta; dotychczas udzielono odpowiedzi na 19
interpelacji; od początku kadencji radni zgłosili 1359 interpelacji),

−

informacja na temat inwestycji prowadzonych przez Zespół ds. Strategicznych Inwestycji
Drogowych została przedłożona radnym na piśmie.
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Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „[...] I jeszcze dwa rodzaje
informacji. Pierwsza dotyczy ustalania na rok przyszły stawek podatku rolnego i leśnego. Dzieje się to
niejako automatycznie. Zgodnie z

art. 6 ust.1 ustawy o podatku rolnym, podatek rolny za rok

podatkowy wynosi:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntu gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta
2. od 1 ha pozostałych gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne równowartość pieniężną 5 q żyta
obliczone według średniej ceny skupu za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na przyszły rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku w kwocie 34,10 za 1q na podstawie komunikatu Prezesa
GUS z 19 października bieżącego roku. Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstw rolnych na 2010 rok wyniesie 85,25 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn średniej ceny
skupu żyta w kwocie 34,10 zł i równoważnika 2,5q. Stawka podatku rolnego od 1ha pozostałych
gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne na 2010 wyniesie 170,50 zł, co jest iloczynem średniej
ceny skupu żyta w kwocie 34,10 zł i równoważnika 5 q. Stawka podatku rolnego w 2010 roku będzie
niższa o 39% w stosunku do stawki podatku rolnego w roku bieżącym. Ze względu na przyjęcie stawki
podatku rolnego wyliczonej na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa
GUS i mechanizmu przytoczonego wcześniej nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie.
Podobny mechanizm funkcjonuje w przypadku podatku leśnego na 2010 rok. I tu zgodnie z art. 4
ustawy o podatku leśnym, podatek leśny od 1 ha lasu za rok podatkowy wynosi równowartość
pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych
oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego
ulega obniżeniu o 50%. Do obliczenia podatku leśnego na przyszły rok przyjęto średnią cenę sprzedaży
drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku w kwocie 136,54 zł za 1 m³ na podstawie
komunikatu Prezesa GUS z 20 października bieżącego roku. I stawka podatku leśnego od 1 ha lasu na
2010 rok wyniesie 30,4 zł co zostało wyliczone jako iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie
136,54 zł i równoważnika 0,220 m³. Stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych od 1 ha tegoż lasu na 2010 rok
wyniesie 15,2 zł, co zostało wyliczone jako iloczyn średniej sprzedaży drewna w kwocie 136,54 zł i
równoważnika 0,110 m³. Stawka podatku leśnego tak wyliczonego w 2010 roku będzie niższa o 10,5%
w stosunku do stawki podatku leśnego w roku bieżącym. I również ze względu na przyjęty mechanizm
oraz stawki, które przytoczyłem, nie ma potrzeby podejmowania uchwały w tej sprawie. I jeszcze jedna
informacja na temat wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego. […] Na podstawie uchwały nr
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572 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku, i tak, po pierwsze[...]” Pan Prezydent
poinformował, że Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. uchwałą z dnia 8 lipca 2009 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Utworzone

udziały

zostały

pokryte

wkładem

pieniężnym

pochodzącym

ze

środków

zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok – dział 851, rozdział 85195, § 6010,
zadanie Nr 78/ONW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w wysokości 1 500 000 zł.
Zakupiono wyposażenie dla Przychodni Rehabilitacyjnej i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na
kwotę 208 361,62 zł. Środki finansowe w wysokości 116 195,84 zł Zarząd Spółki przeznaczył na
działalność operacyjną polegającą na sfinansowaniu kosztów wynagrodzenia w związku z
przygotowaniem personelu medycznego do świadczeń usług medycznych w ramach kontraktu z
NFZ, który został podpisany z trzymiesięcznym okresem opóźnienia z przyczyn leżących po stronie
NFZ. Rozliczenie pozostałych środków zostało przedstawione na poprzednich sesjach Rady Miasta
Płocka. Uchwałą 28/ZW/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o dokonał podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki. Utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze
środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok – dział 851, rozdział 85195, §
6010, zadanie Nr 78/ONW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w wysokości 250 000
zł. Środki finansowe w wysokości 9 704,56 zł przeznaczono na zakup sprzętu medycznego
zrealizowanego na podstawie uchwały nr 1/ZW/2009

z dnia 3 lutego 2009 roku, 993,46 zł

przeznaczono na działalność operacyjną. Rozliczenie pozostałych środków zostało przedstawione
na poprzednich sesjach Rady Miasta Płocka. Uchwałą 1/ZW/2009 z dnia 3 lutego 2009 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o
dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Utworzone udziały zostały pokryte wkładem
pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok –
dział 851, rozdział 85195, § 6010, zadanie Nr 42/ONW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp.
z o.o. w wysokości 1 500 000 zł. Zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 1 200 000 zł, środki w
wysokości 300 000 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności Zakładu Medycyny Szkolnej.
Uchwałą 13/ZW/2009 z dnia 11 maja 2009 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o dokonał podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki. Utworzone udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków
zabezpieczonych w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok – dział 851, rozdział 85195, § 6010,
zadanie Nr 42/ONW/I/G – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w wysokości 354 000 zł.
Kwota 354 000 zł została przeznaczona na dofinansowanie działalności Zakładu Medycyny
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Szkolnej.
Następnie Pan Prezydent powiedział: „ I jeszcze dwie firmy do rozliczenia. Komunikacja Miejska Sp. z
o.o. Tym razem o wniesieniu udziałów. W wykonaniu Zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie
wniesienia do Spółki Komunikacja Miejska Płock wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 30 z
bieżącego roku z dnia 20 listopada dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
1.777.500,00 zł poprzez ustanowienie 3.555 udziałów po 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy po
podwyższeniu wynosi 29.160.000,00 i dzieli się na 58.320 udziałów o wartości 500,00 zł każdy.
Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objął dotychczasowy Wspólnik - Gmina - Płock. Udziały
zostały pokryte wkładem pieniężnym, pochodzącym ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta
Płocka, z dwóch zadań na kwotę 777.500,00 i 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów
miejskich. […] 777.500,00 jako wkład własny spółki w realizacji projektu z przeznaczeniem na zakup
autobusów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących modernizacji zajezdni oraz
zakupu autobusów, monitorowania wnętrza pojazdów, monitorowania i zarządzania flotą pojazdów
autobusowych, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych i
1.000.000,00 zł na wdrożenie systemu biletu elektronicznego. I również informuję o wycofaniu i
wniesieniu udziałów do następujących spółek prawa handlowego. Miejskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. i tutaj informuję, że w wykonaniu Zarządzenia nr 3801 Prezydenta Płocka z 08
października br., z siedzibą w Płocku, dokonano wniesienia wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 19 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i
dokonano następujących w tej uchwale zmian w kapitale zakładowym spółki. Po pierwsze obniżenia
kapitału zakładowego o kwotę 81.000,00 zł poprzez dobrowolne, bez wynagrodzenia umorzenie 162
udziałów o wartości 500,00 zł każdy. Obniżenie kapitału wynika ze skorygowania błędu polegającego
na przyjęciu na poprzednim Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników dla działki położonej w
Płocku przy ul. Urodzajnej wartości obejmującej dodatkowo działkę nr 288 o łącznej kwocie
250.000,00 zł wynikającej z umowy sprzedaży zawartej w dniu 3 lutego br., podczas gdy wartość
działki o numerze ewidencyjnym 90, tj. działki objętej przedmiotem aportu wniesionego do Spółki
wynosi 169.200,00 zł. I po drugie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 270.000,00 zł
poprzez ustanowienie 540 udziałów po 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy spółki po przedstawionych
wyżej zmianach wynosi 31.790.500,00 zł i dzieli się na 63.581 udziałów o wartości 500,00 zł każdy.
Udziały w podwyższonym kapitale objął dotychczasowy Wspólnik - Gmina - Miasto Płock i zostały
one pokryte wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta
Płocka, dział 700, zadanie budżetowe MTBS z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego
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pod nazwą: „dofinansowanie budowy mieszkań w budynkach nr 1,2,3,4 przy ul. Armii Krajowej.
Dziękuję.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Pan Prezydent
czytając o tych tam przenoszonych środkach mówił, że 1 mln zł na bilet elektroniczny. Czy to
rozumiem, że w przyszłym roku będziemy mieć bilet elektroniczny. Czy nas to zbliża, nie zbliża, jak to
wygląda. To kiedy będzie bilet elektroniczny? [...]”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka odpowiedział: „[...] Gdzieś za dwa
lata. Jest uzależnione od dotacji unijnej […].”

Ad. pkt 9
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka złożył sprawozdanie z pracy między
sesjami za okres od 27.10.2009 r. do 20.11.2009 r. . Poinformował, iż brał udział w:
− koncercie Płockiej Orkiestry Symfonicznej,
− uroczystości posadzenia dębu dla upamiętnienia zasług zmarłego Prezesa Płockiego Oddziału
PCK Pana dr. Ludwika Śmigielskiego,
− spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy z rodzinami adopcyjnymi,
− IV Balu Niepodległościowym,
− uroczystościach Święta Niepodległości,
− koncercie w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku,
− cotygodniowych spotkaniach z mieszkańcami,
− spotkaniu z Radą Mieszkańców Osiedla,
− pracach komisji.
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż sprawozdanie z
rozpatrzonej korespondencji jest do wglądu. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 42 do niniejszego
protokołu)
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Ad. pkt 10 i 11
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, nie chcę być nudna, bo na
poprzedniej sesji również o to samo pytałam a propos Pana informacji odnośnie podsumowania
oświadczeń majątkowych radnych, wynikających z niestaranności, wręcz nie wpisywania żadnych
danych finansowych. I Pan Przewodniczący powiedział, że zostanie udzielona odpowiedź, co dalej w
tym temacie.”
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Już udzielam
odpowiedzi. Do wszystkich osób, które według mnie, a Państwo wiecie, co to były za osoby, zostały
wystosowane pisma, żeby osoby ustosunkowały się do moich zastrzeżeń. Otrzymałem te odpowiedzi. I
wszystko. […] Jeżeli chodzi o ten wątek, o który Pani Przewodnicząca pyta, to za chwileczkę będzie też
pismo przeczytane przez Pana Sekretarza, które było do mnie skierowane. [...] I tam też są mniej więcej
takie same uwagi, które my zauważyliśmy i które Państwu byłem łaskaw przedstawić miesiąc temu.”
Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „[...] Ja, ponieważ czytałam w
Gazecie Wyborczej na Mazowszu, że, nie wiem, nie wierzę w kryzys, że w Płocku nie odbędzie się
kolejna edycja Cinemagic. Po prostu z kim by nie rozmawiał, to jednak mieszkańcy są oburzeni,
dlatego że jednak jest to sztandarowa impreza, wspaniała, która sprowadza do Płocka bardzo wiele
sławnych ludzi i naprawdę mieszkańcy na tą imprezę czekają.”
Pan Piotr Kubera Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Cóż mogę powiedzieć.
Taka decyzja zapadła. Faktycznie jest to zgodne z prawdą. Rezygnujemy w roku przyszłym z
organizowania Cinemagic. Wobec planowanych mniejszych środków na organizację imprez w mieście
musiała spaść jedna duża impreza.

Uważamy, że Cinemagic nie jest wart 800.000 zł, które

przekazywaliśmy na ten festiwal i mieliśmy sporo zastrzeżeń do organizatorów, głównie jeżeli chodzi
tutaj o promocję tej imprezy. Liczyliśmy na więcej. Niestety nie do końca wywiązywali się ze
zobowiązań, które wzięli na siebie. Również z rozliczeniem są problemy. Kwota zadeklarowana przez
nich jako wkład własny i środki pozyskane od sponsorów jest dużo, dużo mniejsza w rzeczywistości,
niż to było przez nich przedstawiane. Musieliśmy ciąć niektóre zadania w związku z tym festiwalem.
Taka decyzja zapadła, a nie inna. Znaczy wytłumaczyliśmy, że być może wrócimy, jeżeli budżet miasta
będzie lepiej wyglądał w 2011 roku, do tej imprezy.”
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Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka powiedziała: „[...] Panie Prezydencie, czy już coś
się wyjaśniło z Karoliną Malinowską, czy już się wyjaśniła sprawa mieszkania dla Karoliny
Malinowskiej, czy już coś jest na widoku, mieszkanie dla niej? Rozmawiałem z Panem, za co jestem
wdzięczna, ale chciałabym jeszcze dzisiaj usłyszeć, czy już coś jest. Dziękuję.”
Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Potwierdzam treść
naszej ostatniej rozmowy.”

Następujący radny złożyli interpelacje na piśmie:
1/ Pani radna Elżbieta Podwójci – Wiechecka złożyła następującą interpelację:
− dot. zainicjowania i powstania – budowy ławeczki Miry Zimińskiej – Sygietyńskiej (załącznik
nr 43 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
dotyczy zainicjowania i powstania – budowy ławeczki Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej
Uzasadnienie interpelacji: zwracam się do Prezydenta Miasta Płocka i Rady Miasta Płocka, o
wyznaczenie miejsca na Starym Mieście, na którym mogłaby stanąć ławeczka z Mirą Zimińską –
Sygietyńską oraz rozpatrzenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych (na 2010 r.) na
wykonanie wstępnego projektu.
Uważam, że w pozyskanie środków finansowych powinna włączyć się społeczność SP nr 2, której
patronką jest Mira Zimińska – Sygietyńska – poprzez zbiórkę pieniędzy, sprzedaż cegiełek, czy
koncert charytatywny P.Z.P i T „Mazowsze”, itp. oraz, że dużą pomocą powinno służyć
Stowarzyszenie „Starówka Płocka”.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

2/ Pan radny Marek Krysztofiak złożył następującą interpelację:
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− dot. możliwości przywrócenia jazdy na wprost z prawego pasa ul. Wyszogrodzkiej przez rondo
Wojska Polskiego przy moście „Solidarności” (załącznik nr 44 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
w/s możliwości przywrócenia jazdy na wprost z prawego pasa ul. Wyszogrodzkiej przez rondo
Wojska Polskiego przy moście „Solidarności”
Uzasadnienie interpelacji: Zgłosili się do mnie jako radnego Rady Miasta Płocka mieszkańcy
osiedla Podolszyce Płd. z prośbą o podjęcie działań, mających na celu przywrócenie jazdy na
wprost z prawego pasa ul. Wyszogrodzkiej przez rondo Wojska Polskiego przy moście
„Solidarności”.
Do niedawna istniało – takie oznakowanie, które zostało zmienione. Spowodowało to
zmniejszenie przepustowości, naruszenie płynności ruchu i tworzenie się korków na pozostałych
dwóch pasach jazdy w kierunku Podolszyc.
W związku z powyższym, o ile istnieje taka możliwość, proszę o przywrócenie poprzednich
zasad ruchu na w/w ulicy i rondzie.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

3/ Pan radny Tomasz Maliszewski złożył następujące interpelacje:
− dot. przejazdu kolejowego na ul. Otolińskiej (załącznik nr 45 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
Dotyczy przejazdu kolejowego na ul. Otolińskiej.
Uzasadnienie
Zwracam się z prośbą o naprawę przejazdu kolejowego na ul. Otolińskiej.
Obecny stan przejazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu pojazdów.
− dot. sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 (załącznik nr 46 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
Dotyczy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11.
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Uzasadnienie
Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej nr 11.
Jakie remonty zostały przeprowadzone od 2006 roku?
Jaki jest obecny stan techniczny sali?
Jakie są plany dotyczące dalszego funkcjonowania sali?
Proszę o podanie szacunkowego kosztu wybudowania nowej sali gimnastycznej?
− dot. wyznaczenia miejsca przejścia dla pieszych (załącznik nr 47 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
Dotyczy wyznaczenia miejsca przejścia dla pieszych.
Uzasadnienie
Na prośbę mieszkańców ulicy Otolińskiej, zwracam się z prośbą o wyznaczenie miejsca przejścia
dla pieszych do przystanku na ulicy Otolińskiej na wysokości bloku nr 23.

4/ Pan radny Andrzej Łachmański złożył następującą interpelację:
− dot. budowy ulicy Czerwonych Kosynierów (załącznik nr 48 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji:
Budowa ulicy Czerwonych Kosynierów.
Proszę o ustalenie przybliżonego terminu budowy ul. Czerwonych Kosynierów wraz z
infrastrukturą i oświetleniem.
Uzasadnienie interpelacji: W/w ulica pozostaje nadal nie wykonana. Brak jest tam chodników,
odpowiedniej nawierzchni oraz oświetlenia, co utrudnia życie mieszkańcom. Wobec przesuwania
inwestycji na dalsze terminy proszę o określenie czasu kiedy zostanie wykonana ulica Czerwonych
Kosynierów.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -
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Ad. pkt 12
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż 4.12.2009 r.
odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji dotyczące projektu budżetu miasta Płocka na
przyszły rok. Zebrani uzgodnili, iż posiedzenie to odbędzie się o godz. 14.30 w auli Ratusza.
Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sekretarz Sesji odczytał pismo nr 1419/BN/072-35/09/MC z
dnia 30.10.2009 r. (do Biura Obsługi Rady Miasta wpłynęło dnia 03.11.2009 r.) skierowane przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku (pismo stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu)

Ad. pkt 13
Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XLIII Sesji Rady
Miasta Płocka.
Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała

Jolanta Kozera

Sekretarz Sesji

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Rady Miasta Płocka

Paweł Kolczyński

Tomasz Korga
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