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PROTOKÓŁ NR XXVII/2012
Z OBRAD XXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 25 września 2012 roku
Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1330.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
Obecnych
Nieobecni
Osób zaproszonych
Obecnych

-

25
25
0
139
64

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

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka:
1/ Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2012 r.
4/ Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5/ Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
6/ Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku
szkolnym.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012
roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
(druk nr 459),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 460),
3. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
projektu pn. „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
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Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe (druk nr 449),
4. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
projektu pn. „KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe (druk nr 450),
5. wspierania działalności szkół wyższych (druk nr 451),
6. pozbawienia niektórych odcinków ulic, położonych na terenie miasta Płocka,
dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg
powiatowych (druk nr 452),
7. zmieniająca Zarządzenie nr 8/92 Wojewody Płockiego z dnia 21.05.1992r (Dz.
Urz. Woj. Płockiego nr 6 z dnia 08.06.1992 poz 112) w sprawie pomników
przyrody położonych na terenie miasta Płocka (druk nr 453),
8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 637/2 o powierzchni 361 m2, dz. nr
637/3 o pow. 500 m2, dz. nr 635/19 o pow. 67 m2, dz. nr 635/21 pow. 268 m2
położonej w Płocku przy Dworcowej – Chopina (druk nr 454),
9. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości
gruntowych przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
(druk nr 455),
10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami
lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock
Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat
dodatkowych i opłaty manipulacyjnej (druk nr 456),
11. nadania imienia publicznej szkole podstawowej (druk nr 457),
12. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto
Płock (druk nr 458),
13. zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 461),
14. zmiany uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w
sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie
Miasta Płocka, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia
25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z
dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr
237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r., Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24
kwietnia 2012 r. (druk nr 462).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
11/ Interpelacje i zapytania radnych.
12/ Odpowiedzi na interpelacje.
13/ Sprawy różne.
14/ Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
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Ad. pkt 2
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pan radny Artur Kras
(zgłoszenia dokonał Pan radny Maciej Wiącek), Pani radna Grażyna Cieślik (zgłoszenia
dokonał Pan radny Piotr Kubera). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do
składu Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków
została powołana w zaproponowanym składzie (za – 21, 0 - przeciw, 0 wstrzymujących).
Komisja Uchwał i Wniosków:
- Pan radny Artur Kras
- Pani radna Grażyna Cieślik.

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, iż Prezydent
Miasta Płocka zwrócił się o poszerzenie porządku obrad o projekty uchwał w sprawach:
• wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz
aplikowania i realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego
Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI:
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka (druk nr 463),
• zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka (druk
nr 464).
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Mirosławowi Milewskiemu.
Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Dwa zdania dotyczące projektu uchwały o przystąpieniu do programu
europejskiego w sprawie Nabrzeża Wiślanego, mówiąc w telegraficznym skrócie. Ponieważ na
komisji wczorajszej nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, a sądzę, że jest ono ważne z
punktu widzenia finansowego, dlatego zabieram głos w tej chwili, aby ewentualnie można
zmienić tą uchwałę w dalszej część sesji. Otóż Partnerem w tym projekcie, oprócz miasta
Płocka, staje się POKiS, natomiast miasto Płock staje się instytucją wiodącą, o ile dobrze
zrozumieliśmy ten sens uchwały. Pierwszy etap tego projektu, czyli budowę portu
jachtowego, rozpoczętego od budowy mola, realizowała instytucja inna, czyli Miejski Zespół
Obiektów Sportowych, z kilku powodów. Między innymi dlatego, aby te bardzo duże nakłady
inwestycyjne realizowane mogły być częściowo odzyskane w postaci podatku VAT. Urząd
Miasta odzyskania takiego podatku nie może realizować. Kwota VAT to jest ponad 10 mln zł,
a więc kilka milionów teoretycznie jest do odzyskania w ciągu najbliższych lat. Pytanie – czy
wzięto to pod uwagę przy takiej konstrukcji tej uchwały, czy też nie? Generalnie uchwała jak
najbardziej tak, natomiast chodzi mi o ten jeden element związany z odzyskiwaniem VAT. I
drugi element to jest pytanie - czy instytucja inna niż w tym projekcie uchwały realizująca
pierwszy etap, czy te koszty związane z pierwszym etapem mogą być zakwalifikowane do
kosztów kwalifikowanych? Krótko mówiąc - czy wchodzą one w skład całkowitych kosztów
możliwych do zrekompensowania w 40% przez środki Unii Europejskiej? Dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie radny, na dzisiaj nie
ma decyzji o zmianie operatora jako inwestora, tak naprawdę. Czyli tutaj dzisiaj nie ruszamy
tego. Zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy – i tutaj, jeśli już, to bardzo bym prosił, nie
wiem, czy już jest na sali Pan Dyrektor... jest Pan Luczewski, o szczegółowe wyjaśnienie –
ale zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy, już w złożonym wniosku kilka lat temu było
zapisane, że będziemy realizować ten projekt razem z partnerami i to bez względu na to, czy
to z ramienia miast Płock będą robiły Wydział Inwestycji, czy MZOS, czy ktokolwiek inny,
tam było zapisane, że będzie dwóch Partnerów. I jeden był wskazany – to był POKiS.
Natomiast drugiego trzeba było dokonać wyboru - drugiego Partnera - i w związku z tym
została powołana komisja, która w wyniku konkursu wyłoniła tego partnera. Tym drugim
Partnerem ma być zgodnie z projektem uchwały Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. I
tego dotyczy właśnie ten projekt uchwały – wyboru właściwie, tak naprawdę, tego drugiego
Partnera, który został wyłoniony w wyniku konkursu. […] Jeśli chodzi o wniosek, on
pozostaje bez zmian. Panie Dyrektorze ewentualnie, jeśli chciałby jakoś uściślić moją
wypowiedź, bardzo proszę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Michałowi
Luczewskiemu Pełnomocnikowi ds/ Pozyskiwania Funduszy Europejskich.
Pan Michał Luczewski Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich powiedział:
„Szanowni Państwo, gwoli wyjaśnienia, jeżeli chodzi o złożenie tego projektu uchwały, to
jesteśmy na tym etapie, gdyż jakby w pierwotnej wersji musimy złożyć dokumentację, która
wynika z wniosku o dofinansowanie. Kwestia jakby dalszej realizacji inwestycji – będziemy to
analizować na etapie, jak już będzie umowa podpisana. W tym momencie musimy podpisać
wniosek w pierwotnej wersji, która będzie dopiero dostosowywana i uzgadniania z
Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Mieliśmy spotkanie z Panem
Dyrektorem Frankowskim, który jakby sugerował, że i też na etapie realizacji inwestycji
będziemy przewidywać pewne zmiany. Ale te zmiany dopiero mogą nastąpić po podpisaniu
umowy o dofinansowanie. Żeby była podpisana umowa o dofinansowanie, muszą być
złożone wszystkie załączniki do studium wykonalności. Studium wykonalności - jesteśmy na
etapie kończenia już opracowania studium wykonalności. Także na początku października
chcemy złożyć pełną dokumentację. Dopiero później będziemy ewentualnie negocjować
wszelkie zmiany. I tutaj jak najbardziej z Państwem Radnymi będziemy ustalać szczegóły,
ale to po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W tym momencie jakby najważniejsza jest ta
kwestia. Jeżeli chodzi o udział Partnera w postaci Płockiej Organizacji Turystycznej, to tutaj
tak jak Pan Prezydent wspominał, że był konkurs.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Jak rozumiem, gdyby Pan
Dyrektor mógł rozwiać wątpliwości w tym § 2, bo tutaj jest rzeczywiście: Partnerem
wiodącym – Liderem Projektu będzie Gmina Miasto Płock, że Pan radny, jak rozumiem, pyta,
dlaczego nie jest wpisany MZOS, tak, tylko jest Gmina Miasto Płock i czy to jest zgodne z
wnioskiem, który złożyliśmy.”
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Pan Michał Luczewski Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich powiedział:
„Na tym etapie jest to okay, tak. Na tym etapie składamy wniosek o dofinansowanie w takiej
formie. Później, jeżeli będzie potrzeba aktualizacji dokumentacji, to po prostu ją będziemy
aktualizować. W tym momencie naszym zdaniem jest okay.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wnioski
dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka:
• wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz
aplikowania i realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego
Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI:
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka (druk nr 463)
Wynik głosowania:
za – 25
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 463 został wprowadzony do porządku obrad
XXVII Sesji Rady Miasta Płocka w pkt jako ppkt 15.
• wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka (druk
nr 464)
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 464 został wprowadzony do porządku obrad
XXVII Sesji Rady Miasta Płocka w pkt jako ppkt 16.
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się
następująco:
1/ Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2012 r.
4/ Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5/ Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
6/ Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku
szkolnym.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012
roku.
8/ Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050
(druk nr 459),
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 460),
3. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
projektu pn. „Rozwiń skrzydła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
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Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe (druk nr 449),
4. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
projektu pn. „KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty
konkursowe (druk nr 450),
5. wspierania działalności szkół wyższych (druk nr 451),
6. pozbawienia niektórych odcinków ulic, położonych na terenie miasta Płocka,
dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg
powiatowych (druk nr 452),
7. zmieniająca Zarządzenie nr 8/92 Wojewody Płockiego z dnia 21.05.1992r (Dz.
Urz. Woj. Płockiego nr 6 z dnia 08.06.1992 poz 112) w sprawie pomników
przyrody położonych na terenie miasta Płocka (druk nr 453),
8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej
własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 637/2 o powierzchni 361 m2, dz. nr
637/3 o pow. 500 m2, dz. nr 635/19 o pow. 67 m2, dz. nr 635/21 pow. 268 m2
położonej w Płocku przy Dworcowej – Chopina (druk nr 454),
9. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości
gruntowych przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
(druk nr 455),
10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami
lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock
Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat
dodatkowych i opłaty manipulacyjnej (druk nr 456),
11. nadania imienia publicznej szkole podstawowej (druk nr 457),
12. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto
Płock (druk nr 458),
13. zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 461),
14. zmiany uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w
sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie
Miasta Płocka, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia
25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z
dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr
237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r., Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24
kwietnia 2012 r. (druk nr 462),
15. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz
aplikowania i realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego
Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI:
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka (druk nr 463),
16. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka (druk
nr 464).

6

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

Ad. pkt 3
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2012 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Pozwólcie, że w kwestii wprowadzenia do tego punktu. Jeśli będą pytania, oczywiście
będziemy odpowiadać, ale kilka faktów, kilka cyfr istotnych z perspektywy wykonania
budżetu za I półrocze 2012 roku. Budżet Miasta Płocka na 2012 rok w zakresie dochodów
według stanu na 30 czerwca kształtował się na poziomie 793.000.000,00 zł. W czasie I
półrocza dochody ogółem zostały zwiększone o 55.000.000,00 zł. W trakcie roku
poszczególnymi uchwałami Rady Miasta zwiększaliście Państwo te dochody. Na powyższe
wpływ miało przede wszystkim otrzymanie znacznie większych w porównaniu do lat
ubiegłych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, co było wynikiem rozliczenia
podmiotów gospodarczych z ww. tytułu za rok ubiegły. Ponadto w okresie I półrocza plan
budżetu po stronie dochodów został zwiększony w zakresie podatku od nieruchomości, po
weryfikacji deklaracji złożonych przez podatników. Dochody budżetu według stanu na 30
czerwca zostały wykonane w 49,22%, to jest w kwocie ponad 390.000.000,00 zł, w tym
dochody bieżące w kwocie 380.000.000,00 zł, to jest 55% planu, natomiast dochody
majątkowe w kwocie blisko 10.000.000,00 zł. Dochody własne w planie dochodów stanowią
najistotniejsze źródło wpływów budżetu, zostały w ponad 51%, w kwocie 248.000.000,00 zł.
W tej grupie dochodów wpływy z podatku i opłat lokalnych zostały zrealizowane w 51%, to
jest w kwocie ponad 104.000.000,00 zł. Wysokie wykonanie wpływów odnotowane zostało w
zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, tu o ponad 80% zakładanego
planu. W połowie pierwszej roku – to jest bardzo ważna informacja – w pierwszej połowie
roku na niską realizację dochodów majątkowych wpływ miało nieotrzymanie do końca
czerwca wpływów z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących refundację wydatków
poniesionych w latach ubiegłych na realizację zadania: budowa dróg dojazdowych – odcinek
IV. Ale w tym momencie trzeba podkreślić, że 9 marca została podpisana umowa z Centrum
Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 36.000.000,00
zł, a środki w wysokości 34.000.000,00 ponad, prawie 35.000.000,00 zł, wpłynęły do
budżetu miasta na początku września. Ponadto w pierwszej połowie roku nie wpłynęły w
pełnej zakładanej wysokości środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące dofinansowanie
dwóch zadań inwestycyjnych: budowa ul. Granicznej oraz rozbudowa ul. Otolińskiej, ale w
trzecim kwartale 2012 roku zostały złożone wnioski o płatność instytucji wdrażającej i
planowane jest otrzymanie dofinansowania do końca bieżącego roku. To tyle, jeśli chodzi o

7

dochody. Tutaj w sposób szczególny ja jeszcze raz podkreślę – to co udało się dzięki dobrej
współpracy z Radą Miasta, ale także z wykonawcą, w jednostką wdrażającą unijne projekty
transportowe, czyli otrzymanie tego dofinansowania z CUPT, te środki już, blisko
35.000.000,00 zł, wpłynęły do kasy miasta. W zakresie wydatków plan budżetu na 30
czerwca ukształtował się na poziomie 789.000.000,00 zł ponad, prawie 790.000.000,00 zł.
W pierwszej połowie roku zrealizowano wydatki ogółem w ponad 43%, nieco ponad 43%, w
kwocie 342.000.000,00 zł, w tym wydatki bieżące to 48,56%, wydatki majątkowe 21,78%.
W zakresie wydatków operacyjnych najbardziej kosztowne było finansowanie zadań
oświatowych. Tutaj już mamy wydatki prawie 137.000.000,00 zł, co stanowi 53,87%
wydatków bieżących oraz zadań z zakresu pomocy społecznej – tutaj też nieco ponad 50%.
Wydatki bieżące w wysokości 3.700.000,00 mln zł zostały zabezpieczone w budżecie miasta
z przeznaczeniem na wykonanie remontów placówek oświatowo – wychowawczych, i w
pierwszej połowie roku, zwłaszcza w okresie wakacji, były przygotowane do faktycznej
realizacji. Ponadto na programy profilaktyczno – zdrowotne, adresowane do mieszkańców
miasta
Płocka,
została
zabezpieczona
w
budżecie
kwota
2.000.000,00
zł.
Dofinansowywaliśmy także działalność Komendy Miejskiej Policji w zakresie zwiększenia
liczby etatów oraz rekompensaty za czas służby przekraczający normę. W celu zapewnienia
mieszkańcom miasta Płocka lokalnego transportu publicznego w formie rekompensaty
przekazano do Komunikacji Miejskiej środki w łącznej wysokości ponad 10.000.000,00 zł.
Dofinansowano także opłaty za wodę i ścieki, i tu Państwo pamiętacie dyskusję na sesji Rady
Miasta. Tutaj kwota, która została przekazana do Wodociągów, to kwota 2.400.000,00 zł.
Warto podkreślić, że w czasie realizacji wydatków bieżących środki w wysokości 270.000,00
zł przeznaczone zostały na remonty w budynkach stanowiących własność gminy. Natomiast
to jest konsekwentna praca od ubiegłego roku, ponad 1.300.000,00 zł przeznaczyliśmy na
fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych. Mieszkańcy Płocka korzystali także z
dopłat do czynszów w formie dodatków mieszkaniowych. I tutaj w pierwszej połowie roku to
były środki w wysokości 3.300.000,00 zł. Realizując wydatki operacyjne z budżetu miasta,
zostało zapewnione prawidłowe wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych. I tak do
miejskich instytucji kultury przekazano […] środki w wysokości 11.826.000,00 zł. Niestety
bardzo trudną i nie powiem: bolesną częścią naszego budżetu, jest tzw. janosikowe, czyli
wpłaty obowiązkowe do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej. I w
pierwszej połowie roku to była kwota prawie 15.500.000,00 zł. Wydatki majątkowe – to jest
bardzo ważna rzecz i sądzę, że tutaj, jeśli będą pytania, to postaramy się odpowiedzieć – w
pierwszym półroczu była to kwota 33.500.000,00 zł. I co ważne – te wydatki majątkowe
stanowiły na połowę roku, to było 24,80% wykonania do planu pierwotnego. Jeśli chodzi o
plan na dzień 30 czerwca, to było 21,78%. Same wydatki inwestycyjne to jest kwota
27.600.000,00 zł, to jest prawie 20% planu. Wśród wydatków inwestycyjnych, realizowanych
przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne, chciałbym szczególnie podkreślić
rozbudowę ul. Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą. Szanowni Państwo, jak wiecie,
podjęliśmy bardzo trudną decyzję i ul. Otolińska najpierw była zamknięta w jednej części,
teraz jest zamknięta w drugiej części. Mam nadzieję i jestem przekonany, że uda się
zapewnić przejezdność tej ulicy. Znaczy oddamy tą część, tak naprawdę, do ruchu ul.
Otolińskiej jeszcze przed 1 listopada. Taki deadline to jest 20 października. Chcemy, żeby
wówczas ul. Otolińska była przejezdna i to chciałbym bardzo wyraźnie i mocno podkreślić.
Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę, i nie chcę tu wspominać tych czasów, kiedy w Polsce
rzeczywiście słusznie, czy niesłusznie, ale pokazywano nas jako przykład realizacji inwestycji
w nie najlepszy sposób, typu: most bez dojazdów, albo molo bez wejścia, tu mamy przykład
realizowania inwestycji, która powinna trwać do 2013 roku. Część drogowa tej inwestycji
będzie oddana praktycznie rok wcześniej. Patrząc na sytuację na autostradach, żeby nie
wracać do historii naszego miasta, to jeśli się to uda, to będzie to ewenement na skalę kraju,
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że tę inwestycję w dużej mierze, i to podkreślę, także dzięki dobrej współpracy z Radą
Miasta, ale także z wykonawcą, część drogową uda się oddać praktycznie rok wcześniej.
Oczywiście pozostaną jeszcze do zakończenia inwestycji kwestie związane z poboczem, z
chodnikami być może, ze ścieżkami rowerowymi, bo inwestycja normalnie powinna
zakończyć się w 2013 roku, ale będzie można się po ul. Otolińskiej poruszać, jestem
przekonany, jeszcze przed 1 listopada. To ważne także dla mieszkańców miasta. Ale mówię mam nadzieję, że ta inwestycja będzie takim symbolem w ogóle inwestycji realizowanych
przez miasto w najbliższych latach. O innych inwestycjach, jeśli Państwo będą mieli pytania,
będziemy mówić. Ja nie chcę tutaj mówić, bo Państwo macie dosyć bogaty materiał, w jakich
procentach te inwestycje są wykonane. Ja tylko powiem, bo na dzisiaj poprosiłem Panią
Skarbnik o informację, jak wygląda wykonanie budżetu dla wydatków, jeśli chodzi o wydatki
inwestycyjne, na dzień dzisiejszy. I to jest, jeśli chodzi o procent wykonania, to jest prawie
38% w tej chwili. Czyli na 30 czerwca to było około 20%, w tej chwili jest prawie 40%. To
pokazuje, że dalsza część inwestycji, jeśli chodzi o realizację tych inwestycji do końca roku,
wydaje się zdecydowana większość
niezagrożona. Aczkolwiek, jeśli będą pytania o
konkretne inwestycje, postaramy się tutaj odpowiedzieć. Dla mnie ważne, bardzo ważne, jest
to, że w pierwszej połowie roku uzyskane zostało dofinansowanie nie tylko z CUPT, ale także
z budżetu państwa, jak również z tytułu pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 1.732.000,00 zł z przeznaczeniem na
realizację czterech kolejnych Orlików przy ulicach: Zamenhofa, Chopina, Cichej oraz
Walecznych. Państwo wiecie - te Orliki rosną. Generalnie problemy, które się pojawiają,
staramy się rozwiązywać. Także tutaj sądzę, że uda nam się te Orliki także zrealizować już do
końca roku. Także środki zewnętrzne udało się pozyskać z dotacji celowej z budżetu państwa
przy budowie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 1, 3 oraz 17. Z budżetu
państwa także uzyskaliśmy w tym roku jeszcze, w pierwszym półroczu, środki na
zakończenie prac, robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem skarpy wiślanej,
stabilizacji osuwiska Grabówka – II etap. To były środki w wysokości ponad 610.000,00 zł. I
w końcu środki zewnętrzne udało się także pozyskać na realizację wydatków inwestycyjnych
przy okazji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 23 oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Te zadania są dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska. I w końcu to, co także ważne i co chcielibyśmy co roku tak naprawdę
realizować i korzystać ze środków zewnętrznych, to środki uzyskane na przebudowę ul.
Obrońców Płocka, gdzie uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa w ramach programu
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój, czyli popularna schetynówka. Realizowane są także prace projektowe dotyczące
wielu ulic osiedlowych i co też istotne, i co chciałbym podkreślić, zwłaszcza w kontekście
tematu dzisiejszego sesyjnego oświatowego – mamy szereg inwestycji, które są w budżecie
miasta na ten rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a dotyczą właśnie placówek
oświatowo – wychowawczych. I tutaj zwłaszcza chciałbym wymienić: rozbudowę Miejskiego
Przedszkola nr 1 przy ul. Kościuszki, która trwa, termomodernizacja budynku Żłobka
Miejskiego nr 3, przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 16, budowa nowego budynku
Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32, termomodernizacja kompleksu
szkolnego Gimnazjum nr 5, przebudowa, rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4,
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15, przebudowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 11, przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 2, tam
gdzie ma być poradnia psychologiczno – pedagogiczna, termomodernizacja Miejskiego
Przedszkola nr 19 przy ul. Słowackiego 27, adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla
dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 14 i w końcu bardzo ważna budowa hali warsztatowej z
wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych, czy termomodernizacja budynku szkolnego
Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie, warsztaty także budujemy
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właśnie przy tej szkole, także sala gimnastyczna w Zespole Szkół Technicznych przy al.
Kilińskiego 4. Szanowni Państwo, co też cieszy, co ważne - według stanu na 30 czerwca
budżet miasta Płocka po stronie planu zamykał się wynikiem dodatnim, nadwyżką w kwocie
3.500.000,00 zł. Stan zadłużenia miasta na koniec pierwszego półrocza zamknął się kwotą
329.300.000,00 zł, która stanowiła 41,52% planowanych dochodów. To ważne także w
kontekście, powiedziałbym, bezpieczeństwa finansowego miasta. To o czym dyskutowaliśmy
przy okazji między innymi oceny finansowej miasta przez różne niezależne instytucje,
ratingów, pokazuje, że kierunek, który wspólnie razem jako władze miasta: prezydent i radni
objęliśmy, przynosi efekty. To nie znaczy, Szanowni Państwo, że jest tak dobrze, że lepiej być
nie może i że jesteśmy już bezpieczni. Mamy, ja w pełni i mam nadzieję, że Państwo również,
świadomość że ta dzisiaj bardzo dobra finansowa sytuacja miasta, kondycja finansowa
miasta, to z jednej strony bezpieczeństwa, ale z drugiej strony wyzwanie na przyszłość. To
także dosyć złudne poczucie bezpieczeństwa nie może nam towarzyszyć w perspektywie
kolejnych lat, które wcale nie będą łatwe. Dzisiaj w przeciwieństwie do wielu miast, które
albo zbliżyły się, albo przekroczyły ten próg zadłużenia 60% wydaje się, że możemy w
sposób stabilny, odpowiedzialny i bezpieczny planować przyszłość tak finansową, jak i
inwestycyjną naszego miasta w latach najbliższych. Ale powtórzę jeszcze raz – dzisiaj jest to
efekt bez wątpienia tych pieniędzy które, o czym doskonale wiemy, dodatkowo wpłynęły w
tym roku z Orlenu z tytułu ubiegłorocznej sprzedaży przez Orlen Polkomtela. Niekoniecznie
kolejne lata będą tak łatwe, tak proste. Stąd bardzo proszę także o współpracę i
odpowiedzialność przy konstruowaniu kolejnego budżetów i kolejnych lat, jeśli chodzi o
chociażby Wieloletnią Prognozę Finansową. Z ważnych rzeczy, które chciałbym także jeszcze
podkreślić, których nie ma w budżecie, ale które gdzieś pojawiły się i sądzę, że warto byłoby
je przytoczyć - mamy Wydział Zamówień Publicznych, jak Państwo wiecie, w Urzędzie. I
ostatnio, chciałbym Państwa poinformować, że wykaz zrealizowanych postępowań o
udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14 tys. euro, bo to jest ważne: ten Wydział się
tym właśnie zajmuje – na koniec września tych postępowań było prawie 170. 169. W 2011
roku całym tych postępowań było 161, w 2010 – 137. To świadczy o ilości zadań, które w
naszym mieście realizujemy, dużych zadań, dużych postępowań. Warto to także podkreślić w
tym momencie. I ostatnia rzecz. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za
I półrocze 2012 roku uzyskała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję
bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Panie Prezydencie, przedstawił tu Pan swoje
sprawozdanie, wersję wykonania za pierwsze półrocze według Prezydenta Miasta Płocka,
w bardzo różowych kolorach. To tak de facto nie do końca wygląda, jak Pan mówi.
Pozwoli Pan, że może nie będę dzisiaj skupiać się na tych zerowych pozycjach wykonania
w inwestycjach, które de facto są i tego Pan nie ukryje. Podsumujemy to wykonanie po
zakończeniu roku 2012, czyli gdy będziemy mieli zbiorczy dokument za cały 2012 rok.
Chwali się Pan ul. Otolińską i dobrze, bo to jest inwestycja, którą Pan kontynuuje.
Natomiast przy tej okazji chciałabym Panu zaznaczyć jedną rzecz. Tak naprawdę
inwestycje w naszym mieście są prowadzone bez jakiejkolwiek koordynacji. To co
Państwo zrobiliście w pierwszych dniach września, czyli te straszne korki, które
spowodowały pozamykane ulice przez Państwa, i wcześniej ul. Sienkiewicza, tak
naprawdę powoduje, że nie panujecie Państwo nad tym, co się dzieje. Nie uprzedzacie na
czas mieszkańców, nie staracie się doprowadzić do tego, aby nie było to tak uciążliwe, jak
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niestety to było 1, 2, czy w kolejnych dniach września. I jeszcze jedna uwaga co do Pana
opinii, że ul. Otolińska będzie symbolem, tak naprawdę, prowadzonych inwestycji w
naszym mieście. Ja tylko nie chciałabym być złym prorokiem, Panie Prezydencie, oby nie
była to jedyna. Teraz, jeśli chodzi o rzeczy, o które dopytywaliśmy się wczoraj na
posiedzeniu Komisji Skarbu i nie otrzymaliśmy wówczas odpowiedzi. Otrzymałam
materiały dopiero dzisiaj rano przed sesją, przed rozpoczęciem sesji. W związku z tym
pozwolę sobie o pewnych rzeczach powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest ta spłata kredytu
15 mln, o którym Pan Prezydent mówił, dzięki właśnie środkom finansowym otrzymanym
z podatku od osób prawnych poprzez sprzedaż przez PKN Polkomtela. Został spłacony
kredyt w Banku Dexia Kommunalkredit, który de facto był tańszym kredytem od innego,
który również jest w posiadaniu miasta w PKO S.A.. Pani Skarbnik oczywiście napisała mi
materiał i zresztą przyznała się do tego z pełną świadomością, że spłaciliśmy tak
naprawdę tańszy kredyt. Czyli nie spłaciliśmy droższego, co byłoby z punktu widzenia
miasta bardziej korzystne, spłaciliśmy kredyt tańszy. Oczywiście Państwo macie jakieś
swoje wytłumaczenie, ale fakt jest faktem: spłaciliśmy kredyt tańszy. Druga rzecz to jest
umowa sponsoringowa zawarta z PKN Orlen na poniekąd sponsorowanie CWS, czyli
Centrum Widowiskowo – Sportowego. Został popisany w dniu 4 lipca aneks do tej umowy
z 27 lipca 2010 roku. Jest on dosyć obszerny. Zmienia się w dużej części paragraf,
właściwie artykuł, w tej pierwotnej umowie nr 8, a zmienia §2 tym aneksu formy
płatności. I w związku z tym, że jest tego dosyć dużo, poprosiłabym Pana Prezydenta o
szczegółowe zapoznanie radnych ze zmianami wprowadzonymi w aneksie do tej umowy z
PKN Orlen. Kolejna rzecz – planujecie Państwo, i w moim przekonaniu trochę są to kwoty
z sufitu z tego wynika, dywidendy od spółek miejskich, na poziomie 1 mln zł i tak na
dobrą sprawę nie wiecie Państwo, z jakiej spółki jaka dywidenda wpłynie. Po prostu sobie
coś bierzecie z księżyca, że będzie to 1.000.000,00 zł. Tymczasem wykonanie będziemy
mieli gdzieś na poziomie 500.000,00 zł, bo większego nie będzie, bo to są tylko dwie
spółki: SITA i Rynex. I w związku z tym proszę mi powiedzieć, jak wygląda tak naprawdę
planowanie dochodów w mieście Płocku. Czy to jest, nie wiem, wróżenie z fusów w jakiś
sposób? Jeśli nie macie Państwo pod dokumenty, które tworzycie i przedkładacie nam
radnym, swoich wzorów, swoich dokumentów, które jakby świadczą o wiarygodności tych
zapisów, to jest to trochę niepoważne. To jest na razie tyle. I poproszę Pana Prezydenta o
odpowiedź.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Zanim oddam głos Panu
Prezydentowi Lewandowskiemu, jeszcze za chwileczkę będzie też odpowiedź odnośnie
CWS-u Pana Prezydenta Siemiątkowskiego, to chciałbym tylko uspokoić Panią radną, że ul.
Otolińska ma być symbolem, natomiast za chwileczkę będzie także ul. Graniczna, Targowa.
Sama Pani wspomniała o ul. Sienkiewicza. W tej chwili rozpoczęły się prace na ul.
Dobrzyńskiej. Nie będę wymieniał tych wszystkich ulic. Rzeczywiście porozmawiamy o tym,
jak będziemy cały budżet podsumowywać. Ale symbol to jest symbol, że można zrobić coś
rok nawet, prawie rok wcześniej, pracując skutecznie, współpracując - powtórzę jeszcze raz także z Radą Miasta, bo to jest niezbędny warunek sukcesu, ale także z wykonawcą, który
realizuje te inwestycje, tak ażeby mógł ją zakończyć w terminie, a nawet przed
terminem. Ja jestem przekonany, że to się uda, choć oczywiście problemów nie brakuje
podczas realizacji inwestycji. W kontekście kredytu, bo tutaj ja też otrzymałem od Pani
Skarbnik informację, i z tej informacji wynika jasno, że spłata tego kredytu zaciągniętego
w PKO S.A. nie dawała gwarancji, nie mówiąc o pewności, iż miasto będzie miało

11

możliwość prawidłowego opracowania budżetu na rok 2014. I w tym momencie decyzje,
które podjęliśmy, zgodne z prawem decyzje, sprawiły, że taki budżet tak na 2013 jak
2014, będziemy mogli bezpiecznie uchwalić. Jestem o tym przekonany. Natomiast, jeśli
pojawią się dodatkowe środki, to na pewno także podejmiemy decyzję o spłacie tego
kredytu tak szybko jak to będzie możliwe, nawet jeszcze w tym roku. W tej chwili mamy
nadwyżkę jeszcze budżetową, nie mamy deficytu, który jest założony, aczkolwiek który
pewnie się pojawi, i wówczas taka decyzja na pewno będzie podjęta i Państwo radni będą
w niej uczestniczyć. Natomiast w kontekście aneksu do umowy sponsoringowej z
Orlenem odnośnie nazwy Orlen Arena, tam na pewno - zaraz sprawdzimy paragraf, o
który Pani radna pyta - natomiast była kwestia związana z uregulowaniem należności za
rok jeszcze poprzedni, gdzie Orlen nie zgadzał się na, ponieważ nie było wszystko jeszcze
wykonane, uiszczenie transzy, nie zapłacił nam w roku ubiegłym. Natomiast w tym roku
udało się wynegocjować, że te dwie transze, które już wpłynęły do CWS, są to transze za
rok tak ubiegły, jak i za połowę roku bieżącego. Stąd ta kwota jest nieco wyższa. Ale
tutaj o szczegóły poproszę Pana Prezydenta Siemiątkowskiego. Bardzo proszę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Szanowni
Państwo! Orlen nam kwestionował pierwszy raport i chciał zapłacić tylko 75% należnej kwoty
uważając, że ta umowa weszła w życie nie w tym terminie, który myśmy określili. I potem
żeśmy się już porozumieli. Orlen się zgodził nam zapłacić całość. Tylko, żeby wyjść z tego, to
zostały zmienione w umowie te okresy płatności. To była ta pierwsza zmiana, która miała
dostosować, dać możliwości Orlenowi już później, bo poszły faktury, to wszystko tam
poszło za daleko i żeby wyjść z tego impasu, to takie zaproponowano rozwiązanie.
Ponadto ten aneks porządkował pewne sprawy, bo zmieniła się nazwa Wydziału Sportu i
Turystyki. Kiedyś był Wydział Kultury i Sportu. Również osobowo był wymieniony
wcześniej imiennie w tej umowie Pan Bury, teraz jest Pan Robert Czwartek. I to jest
druga zmiana. Myśmy postulowali wprowadzenie innych zmian, na co się Orlen nie
zgodził. Proszę Państwa, ta umowa jest na 12 lat i nie jest przewidziana waloryzacja tych
transz. Czyli za 10 lat dostaniemy dokładnie takie same pieniądze jak dzisiaj, bo nie
zadbano o to. Nie zadbano o interes miasta. W przypadku innych umów zadbano, jeżeli
to było zobowiązanie miasta, a jeżeli to dla nas korzyść, to już o tym zapomniano. Ale
Orlen nie chciał podjąć w tej sprawie żadnych rozmów. Także te zmiany nie były wcale
obszerne, Pani radna. To zaledwie dwie strony. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do słów Pani radnej Kulpy dotyczących po
pierwsze – zero procentowego wykonania budżetu w większości pozycjach, ja jestem gotowy
do dyskusji nad tym zagadnieniem. Sądzę, że dla wszystkich jest to oczywiste, że proces
inwestycyjny charakteryzuje się pewną skomplikowanością, jest procesem skomplikowanym,
i nie można jednocześnie wszystkich zadań inwestycyjnych rozpoczynać tak, żeby mieć
zaangażowanie na 30 czerwca. To jest pewna kolejność, również uzależniona zamówieniami
publicznymi, stąd taka a nie inna sytuacja. Po drugie – podała Pani radna przykład ul.
Otolińskiej jako przykład braku skoordynowania działań inwestycyjnych w mieście Płocku. Ja
bym z tą tezą polemizował. Proszę pamiętać, że otwarcie, czy udostępnienie przejezdności
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ul. Otolińskiej 3 września było związane z koordynacją i współpracą trzech jednostek Urzędu
Miasta Płocka. Poza tym było tam trzech wykonawców. I udało nam się doprowadzić do takiej
sytuacji, że stworzono szlak transportowy od ronda tam przy Boryszewie do ulicy
al. Piłsudskiego, z wykorzystaniem […] ul. Banacha, Lachmana, również ul. Granicznej i
Targowej. I tutaj uważam, że nie możemy mówić o braku koordynacji i braku sukcesu. Co do
kwestii pewnych utrudnień związanych z ruchem kołowym w tym okresie, to tutaj też
uważam, że jednostki podległe Urzędowi Miasta, dokonały takich zadań, jakich powinny.
Proszę pamiętać, że była dosyć ostra, czy bardzo bogata działalność i MZD i Urzędu Miasta
Płocka w zakresie informacji, tak poprzez prasę jak inne media, jak również informacja na
tablicach informacyjnych. Ale niestety tak to jest, że każdy remont, każda inwestycja,
powoduje pewne uciążliwości, zwłaszcza w pierwszym okresie, kiedy kierowcy niejako na
pamięć jeszcze jadą i blokują te drogi. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, ja dlatego powiedziałam, że
teraz nie będę dyskutowała o wykonaniu, oczywiście o wykonaniu inwestycji,
porozmawiamy o tym, gdy będzie przedstawione nam całe wykonanie budżetu za rok
2012, czyli w przyszłym roku. Natomiast, jeśli chodzi jeszcze o zapytanie, na pytanie na
które nie otrzymałam odpowiedzi w dniu wczorajszym, to jest sprzedaż mienia
komunalnego. Proszę mi powiedzieć, dlaczego wstrzymano sprzedaż nieruchomości w
obrębie 10 przy ul. Grabówka.”
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poprosił Pana Mariusza Pakulskiego
Dyrektora Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym o odpowiedź na powyższe pytanie.
Pan Mariusz Pakulski Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym powiedział:
„Wysoka Rado! Szanowna Pani Radna! Ta sprzedaż została wstrzymana w związku z
tworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała została podjęta
w miesiącu styczniu. I w tej chwili będzie wyłoniony wykonawca pod koniec października,
listopada, autor planu. Ja Panią również informowałem, że w momencie, kiedy
podejmowaliśmy decyzję, była wydana decyzja o warunkach zabudowy i to była decyzja
wydana na skutek współpracy Biura Obsługi Inwestora z inwestorami. I ona zakładała
wówczas budowę hotelu na tej części nieruchomości. W chwili obecnej przeznaczenie w
studium uwarunkowań przestrzennych będzie takie – jest taki zapis, że jest to zabudowa
rezydencjonalna z dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Dzisiaj
pozostaje ewentualnie czekać na wyłonienie wykonawcy co do tworzenia planu lub
opracowanie nowej decyzji o warunkach zabudowy, określenie zasad podziału i podjęcie
decyzji o zbyciu. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja tylko jeszcze, mam
nadzieję kończąc tę dyskusję, chciałbym Państwa Radnych poinformować, że Pani radna nie
pyta, ale insynuuje, zero procent i tak dalej. Chciałbym powiedzieć, że – jeszcze raz
powtórzę – wykonanie budżetu na 30 czerwca 2012 roku, jeśli chodzi o plan pierwotny, to
jest prawie 25%, jeśli chodzi o wykonanie już według planu na dzień 30 czerwca, to jest
21%. I dodam tylko tyle, że w ciągu ostatnich 10 lat jest to jedno z trzech najwyższych
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wykonań budżetu na półrocze, jedno z trzech najwyższych. Także to też mam nadzieję, że
będzie standardem, będzie tylko już lepiej. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Ale z dużej części, Panie Prezydencie, z uwagi na
realizację bardzo dwóch kosztownych inwestycji, czyli ul. Otolińskiej i ul. Granicznej, do
czego zapewne Pan przyzna, że to jest fakt. Natomiast to operowanie przez Pana tymi
cyframi, tymi wielkościami, ma tak naprawdę dwa końce. Bo posłużę Panu przykładem.
Chwalił się Pan przed chwileczką ilością zamówień publicznych, rozstrzyganą przez wydział
Urzędu Miasta Płocka. Ja tylko pragnę Panu powiedzieć, tak jak Pan podkreślał, że wszystkie
zamówienia powyżej 14 tys. euro, ale to są również zamówienia na zakup przez Urząd Miasta
różnych rzeczy. Więc niech Pan nie mówi tylko, że w kontekście inwestycji, bo to są różne
wydatki, a nie tylko inwestycje realizowane przez miasto. W związku z tym być może wydatki
w Urzędzie Miasta na różne rzeczy na przykład, nie wiem: telefony komórkowe, zakup
artykułów papierniczych, być może wzrosły te wydatki, dlatego jest więcej zamówień
publicznych rozpisywanych przez wydział.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Jeśli Pani radna będzie
chciała szczegółową informację, przedstawimy całą listę 170 rzeczywiście procesów, które
zrobiliśmy w Wydziale Zamówień Publicznych i wówczas będzie Pani radna rzeczywiście miała
prawo komentować, a nie insynuować. Dziękuję bardzo.”
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w materiał.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 1
wstrzymujące – 2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2012 roku została przyjęta przez Radę Miasta Płocka.

Ad. pkt 4
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 1
wstrzymujące – 2
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej została przyjęta przez
Radę Miasta Płocka.
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Ad. pkt 5
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka
Rado! W związku z tym, że mamy tutaj punkt dotyczący finansowania jednostek kultury,
to mi się nasunęły takie pytania związane bezpośrednio, a może pośrednio, z
finansowaniem jednostek kultury. Chodzi mi o informacje, które uzyskałem z doniesień
prasowych. Pierwsza sprawa to jest – chodzi mi o wynajem amfiteatru. Dowiedziałem się,
że na jedną z imprez, która była organizowana, amfiteatr był wynajęty. Właściwie nie
wynajęty, tylko użyczony. I w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, jak często
amfiteatr jest użyczany i chciałbym się dowiedzieć, jaka jest podstawa prawna i w jaki
sposób jest kształtowana cena za wynajem tego obiektu. Znaczy chciałbym się
dowiedzieć, czy to na przykład jest decyzją POKiS-u, czy jest to na przykład decyzją
Prezydenta Miasta Płocka, jak to prawnie jest rozwiązane. Następnie chciałem się
dowiedzieć, dlaczego firmy zewnętrzne organizują imprezy w amfiteatrze, które są
dochodowe w bardzo wysokim stopniu. Dlaczego te koncerty nie są organizowane przez
POKiS, co niewątpliwie mogłoby poprawić wynik finansowy? Następna sprawa to jest
proszę Państwa hałas, który jest […] elementem tych imprez. I to jest taka przykra
sytuacja, bo mnie ludzie na ulicy zaczepiają i mówią, że miało być inaczej, a jest tak jak
jest, tak jak było. W związku z tym […] moim zdaniem powinno być jakieś porozumienie
zawarte z ludźmi, którzy tu mieszkają. Nie może być tak, żebyśmy my jako miasto po
prostu lekceważyli sobie obowiązujące w tym kraju prawo. Rozumiem, że jedna, dwie
imprezy – ludzie są w stanie to wytrzymać, natomiast ilość tych imprez, która jest
realizowana w mieście jest jednak ogromna i to jest bardzo dolegliwe dla ludzi
mieszkających tu. Natomiast nie widzę, żeby to się w jakiś sposób zmieniało. Jest tutaj
oczywiście pytanie, pojawia się, i proszę też o odpowiedź na takie pytanie: dlaczego my
tych imprez nie organizujemy na przykład na lotnisku? Inne miasta tak realizują. Czwarta
sprawa, proszę Państwa, którą bym prosił o wyjaśnienie, która też jest związana z
kosztami, to są koszty obsługi tych imprez. Też prosiłbym odpowiedzieć na przykład, jak
jest organizowana impreza pod tytułem Reggaeland, jakie są koszty sprzątania po tej
imprezie i w trakcie tej imprezy i dlaczego w ogóle nie jest sprzątane w trakcie tej
imprezy, bo stan w jaki były Tumy po tej imprezie i w trakcie, to był po prostu
katastrofalny. To takie cztery pytanka. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy Pan radny był łaskaw poruszyć jeden
temat, który również chciałabym omówić. I uzupełnię tylko jedno pytanie. Chodzi
oczywiście o imprezę w amfiteatrze: benefis Pana Bałtroczyka i równocześnie w tym
samym terminie organizowane Pożegnanie Lata na plaży. Oczywiście wiemy o tym
doskonale z doniesień prasowych, że te imprezy wzajemnie się zagłuszały. Jedna
zagłuszała drugą, bo benefis Bałtroczyka oczywiście nie był tak donośny. I tłumaczenie
władz miasta i osób odpowiedzialnych za organizację tych dwóch imprez - bo oczywiście
impreza Bałtroczyka była zamkniętą imprezą, komercyjną - że wynajmujemy amfiteatr za
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darmo po to, żeby się zrehabilitować, koncert Pożegnanie Lata był ustalony pierwotnie w
innym terminie, czyli dzień wcześniej, czy dzień później, już nie pamiętam dokładnie,
generalnie miały one się nie nakładać, później ktoś pozmieniał terminy i tak naprawdę
rodzi się takie pytanie: czy ktoś z Państwa panuje nad tym, jak wygląda harmonogram i
terminarz imprez, czy po prostu jest to: kto rano wstaje, to rzucamy jakieś hasło? Mam
wrażenie, że powinniśmy jako miasto szanować wypracowaną swoją opinię i obraz miasta
Płocka nie tylko w skali kraju, ale również za granicą, gdzie mamy bardzo dobre koncerty
organizowane od lat. Mam na myśli Audioriver, Reggaeland. I rzeczywiście mamy sporo
fanów tej muzyki, którzy ściągają z różnych stron, zarówno Polski, jak i zagranicy do
miasta Płocka, i Bogu dzięki, bo na tym zyskują i nasze płockie firmy, restauratorzy,
kawiarnie. Wszyscy tak naprawdę na tym zyskujemy, a przede wszystkim sławimy miasto
Płock nie tylko w granicach administracyjnych. Także niestety takie jedno działanie, jeden
brak koordynacji, potrafi popsuć renomę i wiele pracy dziesiątek ludzi, którzy na tą
pozycję miasta Płocka pracowali przez lata. Niestety Państwo to niweczycie. Druga rzecz
– proszę mi wytłumaczyć, na czym ma polegać reorganizacja w Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki. Czy prawdą jest, również mówię to, to nie są moje jakieś sugestie, wymysły,
Panie Prezydencie, ja niestety nie otrzymuję takich informacji z Urzędu Miasta, nie
otrzymuję takich informacji na komisjach merytorycznych, i jako radna twierdzę, że
powinnam to otrzymywać, ja te informacje otrzymuję z doniesień prasowych, portali
internetowych, radia, osób które są zatrudnione poniekąd w różnych firmach, niestety nie
otrzymuję tych informacji w tych miejscach, gdzie je powinnam otrzymywać, więc
zgodnie z tym otrzymałam takie informacje, iż planujecie Państwo podobno zlikwidować
Dom Darmstadt. W związku z tym chciałabym wiedzieć, jak brzmiała umowa. Chciałabym
kserokopię tej umowy, podpisanej bodajże w 1996 roku, na organizację Domu
Darmstadt, bo pieniądze tak naprawdę otrzymaliśmy na remont tej kamienicy, i jak
wyglądała umowa w zakresie dalszej współpracy. Jak będzie wyglądała dalej praca w
POKiS? Jak Państwo zamierzacie wykorzystać te pomieszczenia, które są po Domu
Darmstadt? Kto wykorzysta tą kamienicę? Kto będzie ją użytkował? I dlaczego Państwo
pomimo że dzisiaj na druku chyba 463 bodajże ta umowa na zagospodarowanie Nabrzeża
Wiślanego, gdzie wskazujemy jako partnera POKiS, nagle Państwo nie wiem z jakiego
powodu zmieniacie plan organizacyjny w ramach POKiS i chcecie poprzez dziwne
reorganizacje, poniekąd związane z Domem Darmstadt, zwalniać ludzi w POKiS-ie. Proszę
mi powiedzieć, jak Państwo w takim razie na tyle odpowiedzialnie się zachowujecie, że z
jednej strony zwalniacie pracowników POKiS-u, pytam się po pierwsze: dlaczego, i
dlaczego są wprowadzane te reorganizacje? Czy tylko po to, żeby znaleźć miejsce,
powierzchnię dla pracowników Ratusza, gdzie administracja się zatrważająco rozrasta i
szukacie
Państwo
kolejnych
pomieszczeń?
Przypomnę
tylko,
że
niedawno
wyprowadziliście Państwo CKU – szkołę z al. Piłsudskiego po to, żeby znaleźć tam miejsce
dla oddziałów Urzędu Miasta Płocka. Teraz szukacie kolejnych powierzchni po Domu
Darmstadt. Chcecie zwalniać pracowników POKiS i znów przenosić pewnie kolejnych
pracowników z Urzędu Miasta. W związku z tym proszę mi powiedzieć po co jest ta
reorganizacja, po co jest zwalnianie pracowników i jak Państwo wyobrażacie sobie
realizację tej umowy, którą podpisujemy na zagospodarowanie nabrzeża wskazując jako
partnera POKiS, tak naprawdę, i PLOT, jeśli uszczuplacie zasoby ludzkie?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Postaram się jak
najszerzej, choć muszę przyznać, że temat brzmi: Informacja o przebiegu wykonania

16

planów finansowych instytucji kultury, natomiast pytania są bardzo szerokie. Aczkolwiek,
ponieważ dotyczą instytucji kultury, więc tam, gdzie jest to możliwe, postaramy się
odpowiedzieć. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, to najczęściej możemy w formule
umówić się interpelacji, że odpowiedź po prostu będzie udzielona na piśmie. Zacznę może
od tego, że nikt Domu Darmstadt nie likwiduje. Dom Darmstadt będzie w Płocku. Będzie
pełnił swoją funkcję, może nieco ją zmieni, ze szczególnym akcentem na współpracę
właśnie z miastami partnerskimi. I taka jest pewna idea zmian, które mają zadziać się w
obrębie POKiS, Domu Darmstadt i Urzędu Miasta. Czyli tu nikt nie zamierza zrobić
krzywdy, zlikwidować Dom Darmstadt. To jest, bym tak powiedział, daleko idąca i w
niczym nieuzasadniona insynuacja. Natomiast po co reorganizacja, odpowiedziałem – bo
chcemy większy nacisk położyć na turystykę, na współpracę z miastami partnerskimi, by
Dom Darmstadt był takim właśnie centrum tej współpracy z miastami partnerskimi.
Darmstadt i ta współpraca z Darmstadt też do tego, mam nadzieję, zobowiązuje. W
przyszłym roku mamy rocznicę właśnie tej współpracy z Darmstadt. I to jest bardzo
istotne. Natomiast tutaj ja nie chciałbym się znowu wdawać w polemikę z Panią radną.
Jakieś insynuacje, że robimy miejsca dla urzędników, to jest wręcz, nie powiem:
żenujące. Pani radna doskonale wie, że został sprzedany wynajmowany przez miasto
budynek, wynajmowany przez spółkę Ruch, i spółka Ruch sprzedała ten budynek. Przed
nami była decyzja, tak naprawdę, czy odnowić umowę i podpisać na 10 lat, bo taka była
propozycja, z nowym właścicielem, płacąc za to, czy też wykorzystać już posiadane tak
naprawdę zasoby lokalowe, chociażby z racji tego, że przenieśliśmy, i tu decyzją także
Państwa radnych, CKU z budynku, który zajmowało, do szkoły, innej szkoły, i mamy teraz
tam budynek. I tak naprawdę to jest cała idea tych zmian. Mało tego, przy tej okazji na
pewno poprawimy komfort pracy urzędników, ale przede wszystkim jakość obsługi
mieszkańców miasta. Po to są te działania. Nie po to, żeby szukać miejsca dla
urzędników, tylko po to, żeby poprawić jakość obsługi mieszkańców miasta. I to będzie
możliwe w tym nowym budynku po CKU, który po wyremontowaniu będzie służył jako
przede wszystkim Wydział Komunikacji. Będziemy tam mogli dostosować te
pomieszczenia do pracy. Mało tego – tam także dzięki temu poprawi się, mam nadzieję,
sytuacja związana z miejscami parkingowymi, jakością obsługi, dojazdu do tej części
urzędu. I są to przemyślane działania, jak najbardziej, a nie chodzi o jakieś szukanie
miejsca dla urzędników. Zupełnie dziwne insynuacje. Natomiast w kontekście kosztów
obsługi imprez – ja bym tu Panie radny naprawdę zaproponował, jeśli jest to możliwe,
byśmy przedstawili Panu radnemu szczegółową informację, co się składa, jakie działania,
bo to w zależności od imprezy różnie to jest z organizatorem organizowane, tak jeśli
chodzi o koszty, jak jeśli chodzi o to, kto tak naprawdę tą chociażby obsługę i sprzątanie
w trakcie imprezy, po imprezie organizuje. Bo to zależy, czy my jesteśmy organizatorem,
jak w przypadku Reggaeland-u, czy zupełnie agencja zewnętrzna, jak w przypadku
Audioriver. I te wszystkie uwagi postaramy się i przedstawić i uwzględnić, jeśli będziemy
mieli tutaj jakieś uwagi, które rzeczywiście będą na tyle konstruktywne rzeczywiście, że
będziemy mogli je uwzględnić, przy współpracy z organizatorami imprez w latach
następnych. W przypadku imprez – hałasu. Znaczy też rozumiemy. Ja sam osobiście
kilkakrotnie rozmawiałem chociażby z Panem Skarżyńskim i tutaj z osobami
mieszkającymi na Starówce. To też jest trochę tak, że z jednej strony mamy w nich
partnera, który rozumie, że takie imprezy odbywają się. Jeszcze nie wszystko jest
idealnie. Część imprez przenieśliśmy, bądź będziemy przenosić poza obręb tutaj Starego
Miasta i Nabrzeża Wiślanego. Zresztą tutaj ja ostatnio jak rozmawiałem po wizycie zresztą u Pana Przewodniczącego Korgi był Pan Skarżyński razem z Panią mieszkającą na
starówce - rozmawialiśmy i mówił, że już na Starym Mieście nie jest źle. Problem
rzeczywiście dotyczy tych imprez, kilku imprez, które odbywają się na Nabrzeżu
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Wiślanym. Natomiast pytanie: czy przeniesienie ich na lotnisko nie będzie także w pewien
sposób ze szkodą dla turystycznych walorów miasta? Ta skarpa jest naszym atutem
potężnym i sądzę, że tak łatwo nie możemy z niej zrezygnować, mając jednak pełną
świadomość, że być może te imprezy powinny kończyć się wcześniej i cisza powinna
zapadać wcześniej niż na przykład nad ranem, bo ci ludzie tu jednak mieszkają. I to z
organizatorami trzeba będzie negocjować. Natomiast kwestia tych organizacji imprez w
innych miejscach – rewelacyjnym przykładem jest chociażby organizacja festiwalu
folklorystycznego na Podolszycach w parku, gdzie spotkało się to z dużym
zainteresowaniem mieszkańców Podolszyc. I tam akurat ja żadnych skarg na hałas,
który z tego tytułu mógł powstać, nie słyszałem. Aczkolwiek, jeśli dotarły takie, to też
będziemy je analizować, dotrą, albo dotarły do Państwa. W przypadku decyzji, które są
podejmowane odnośnie wynajęcia amfiteatru i w jakiej formule - to jest decyzja
Dyrektora POKiS. Tutaj POKiS współpracował z organizatorem i taką decyzję Pan
Dyrektor POKiS podjął. Mi pozostaje jeszcze raz przeprosić, tak naprawdę, Pana
Bałtroczyka. Zrobiliśmy w sytuacji, w której te dwie imprezy nałożyły się, staraliśmy się
zrobić wszystko, żeby mogły one odbyć się i żeby jak najmniej sobie przeszkadzały.
Niestety pomimo tych działań, które podjęliśmy, był ewidentny dyskomfort. Ja mogę
zapewnić o jednym, że w przyszłym roku do takiej sytuacji zrobię wszystko, żeby nie
doszło i żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, bo rzeczywiście nie powinna ona mieć
miejsca. […] Zbieg okoliczności doprowadził do tego, że do takiej sytuacji doszło. Nie
powinna mieć miejsca. Ja jeszcze raz ubolewam nad tym, przepraszam, i to Pan Dyrektor
w moim imieniu zrobił także, jeśli chodzi o Pana Bałtroczyka i organizatorów tego
koncertu. Natomiast zrobimy wszystko, żeby takie sytuacje się w przyszłym roku i w
następnych latach po prostu nie powtarzały.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
bardzo Panie Prezydencie. Ja przypomnę Szanownym Państwu tylko, że debatujemy w
chwili obecnej nad Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku. […]
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, po pierwsze – pytania
są celowe, ponieważ dotyczą wydatków, które były już zaplanowane w pierwszej połowie
2012 roku, zarówno przychody, jak i wydatki, bo są zaplanowane. Natomiast Pan
Prezydent nie odpowiedział mi na pytanie - i podejrzewam, że też decyzja nie zapadła w
miesiącu wrześniu, chyba że Państwo podejmujcie decyzję z dnia na dzień, żeby było
weselej i może przynajmniej śmieszniej może być dla Państwa, ale nie dla ludzi chociażby
zwalnianych z POKiS-u - proszę mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wprowadzacie
nowe reorganizacje, nowe plany organizacyjne wewnątrz POKiS- u i przy tej okazji
chcecie zwolnić ludzi, a z drugiej strony wskazujecie POKiS jako partnera przy realizacji
bardzo poważnej inwestycji, jaką jest zagospodarowanie Nabrzeża Wiślanego.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję Pani
Przewodniczącej. Dopowiem tylko, że pierwsze półrocze to jest okres od stycznia do
czerwca, a o kilku imprezach o których rozmawiamy, były to imprezy dotyczące lipca,
sierpnia. Stąd pozwoliłem sobie na wcześniejszą uwagę. [...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
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Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Ja bym chciał w dalszym ciągu uzyskać
informację, ale może być to informacja na piśmie, bardzo bym prosił o szczegółowe
wyjaśnienie, dlaczego to jest tak, że na przykład, jeżeli MZGM wynajmuje lokale, to musi
uzgadniać to z Panem Prezydentem wysokość stawki najmu, jeżeli to robi POKiS, to nie
musi uzgadniać. W związku z tym prosiłbym o odpowiedź, dlaczego tak się dzieje. I taka
kluczowa sprawa to jest, dlaczego POKiS nie organizuje imprez, które są dochodowe, co
by niewątpliwie poprawiło kwestie budżetowe. Co do hałasu, to uważam, że jest prawo
polskie, które obowiązuje i musimy po prostu to prawo przestrzegać. Możemy to prawo
lekko naciągnąć, powiedzmy, przy jednej, czy drugiej imprezie, ale nie możemy robić
tego nagminnie. Nie zgodzę się z tym, że lotnisko jest złym miejscem. Nie zgodzę się też,
że dobrym miejscem jest na przykład miejsce przy Politechnice i organizowane tam
imprezy z okazji Juwenaliów, bo chciałbym, żeby to zostało przez miasto rozwiązane w
sposób taki, który będzie obejmował wszystkie wydarzenia w mieście. Dlatego prosiłbym,
żebym może dostał na te moje pytania odpowiedzi na piśmie. Wtedy będę mógł dalej się
do tego ustosunkować. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Te informacje będą
przedstawione Panu radnemu na piśmie, tak jak Pan radny prosił. W przypadku pytań
Pani radnej jeszcze raz powtórzę: reorganizacja, która ma miejsce w Płockim Ośrodku
Kultury i Sztuki ma na celu wzmocnienie, tak naprawdę, działań miasta w zakresie
turystyki poprzez przeniesienie jej z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, bo POKiS – Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki miał w swoim obszarze jak gdyby Centrum Informacji
Turystycznej, natomiast tak naprawdę turystyką się zajmował w sposób marginalny.
Chcemy to zmienić. Chcemy, żeby Dom Darmstadt stał się takim rzeczywiście centrum
turystyki, która będzie także polegała na współpracy z miastami partnerskimi. I w tym
sensie jak gdyby rzeczywiście pewne kompetencje z POKiS-u przejdą do Urzędu Miasta. I
to tak, zgoda. Natomiast, jeśli chodzi o POKiS, cały czas będziemy, jestem głęboko
przekonany, pracować nad wzmocnieniem tej jednostki i że będzie ona doskonałym
partnerem także przy realizacji tego unijnego projektu. Jeśli chodzi o szczegóły w
kontekście personalnym, to są one w gestii dyrektora POKiS. Jeśli Pani radna będzie
oczekiwała, to taka informacja będzie Pani radnej przygotowana i dostarczona.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, doskonale elastycznie stara
się Pan tak manewrować, żeby nie odpowiedzieć wprost na pytanie. Tak, odpowiadam, że
jestem zainteresowana zmianami personalnymi. Bo dziwnie Pan to tak naprawdę
tłumaczy. Bo gdyby była taka sytuacja, że CIT przechodzi do Urzędu Miasta, to
pracownicy powinni przejść na zasadzie art. 23' do Urzędu Miasta, a tak się nie dzieje,
oni są zwalniani. Więc nie wiem, jakie Państwo macie problemy. Chcecie pozbyć się
niektórych ludzi. Nie wiem, na czym to polega. Ale to, co Pan twierdzi, że chce Pan
wzmacniać POKiS, ja twierdzę, że niestety to nie idzie w taką stronę. Bo wzmacnianie
rozumiałabym wzmacnianie poprzez osoby, które są kompetentne, czyli zatrudnianie
nowych osób, a tymczasem Państwo po prostu ścinacie etaty. A z drugiej strony, tak jak
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mówiłam i już trzeci raz będę się powtarzać: wrzucacie[…] Państwo do POKiS-u bardzo
poważną inwestycję, jaką jest zagospodarowanie Nabrzeża Wiślanego. I stąd są moje
wątpliwości, dlaczego tak się dzieje. I bardzo proszę o przygotowanie szczegółowej
informacji. I to nie ma być tak, że za to odpowiada Pan Dyrektor i cześć i na tym
kończymy wypowiedź. Dlatego, że to miasto daje pieniądze na te etaty. Dlatego że to
miasto daje pieniądze na finansowanie całej jednostki i również na wynagrodzenie dla
Pana Dyrektora. I chciałabym znać uzasadnienie podejmowanych pewnych decyzji, a nie
lakoniczne i takie elastyczne, lawirujące wokół tak naprawdę sedna tematu odpowiedzi,
bo to tak naprawdę nic nie wnosi merytorycznego.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Na pewno
merytoryczna odpowiedź będzie dla Pani przygotowana w oparciu o te pytania, które Pani
zadaje. Jeszce raz powtórzę tylko, jeśli chodzi o projekt – ten projekt przewidywał POKiS
jako partnera i wybór drugiego partnera, z którym miasto będzie współpracując
realizowało ten projekt unijny. I tu się nic nie zmienia. W przypadku innych wątpliwości
Pani radnej, udzielmy informacji na piśmie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej Anieli
Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję. Wysoka Rado! Panie
Przewodniczący! Panie Prezydencie! Ja przed sobą mam również tą informację właśnie o
jednostkach, o kulturze, i przeczytałam ją, dosyć ładnie napisana, opisane to wszystko.
Wiadomo, że jednostki kulturalne muszą być. Ale ja chciałam się dowiedzieć, ponieważ
nigdzie tu się nie doczytałam, ile ta kultura nas kosztuje jako społeczeństwo, bo przecież
pieniądze idą od podatników na kulturę po to, żebyśmy z niej korzystali. I jednocześnie
chciałabym wiedzieć te dwie sprawy, bo to wszystko jest pięknie rozpisane, ale nie wiem,
ile pieniędzy idzie na kulturę i ile osób na przykład korzysta z tego. Tak chciałbym
wiedzieć dla swojej informacji jako radna, która często odpowiada na pytania na
spotkaniach z mieszkańcami. Niektórzy nawet po prostu niechętnie idą, mówią że tylko
się wydaje pieniądze na imprezy różnego rodzaju, a efekt jest mierny. Ludzie nie mają
pracy i nie mają pieniędzy, żeby z tej kultury skorzystać. Także ja bym chciała się
dowiedzieć ile w ogóle pieniążków na to idzie i ile osób z danych imprez, bo to są imprezy
organizowane, korzysta. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja już wspomniałem
podczas podsumowania pierwszej części budżetu, że do miejskich instytucji kultury w
formie dotacji przekazaliśmy środki w wysokości 11.826.000,00 zł. Dziękuję.”
Po głosowanie został poddana Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
instytucji kultury.
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 1
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wstrzymujące – 5
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury została przyjęta
przez Radę Miasta Płocka.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „[...] Panie Przewodniczący, ja chciałem tylko
powiedzieć, że ja Pani radnej wyjaśniałem, że w koncertach, które są organizowane nad
Wisłą uczestniczy około... to jest trudno obliczyć, bo ja będąc na Miodowej spokojnie
uczestniczyłem w tej imprezie i wszystko dokładnie słyszałem. W związku z tym dostępność
jest naprawdę bardzo duża.”

Ad. pkt 6
Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu nowi
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Ja wnoszę o
przyjęcie autopoprawki. Na str. 21 w pkt 2. Dane dotyczące liczby uczniów i oddziałów w
szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/13 - stan na 3.09.2012 r. w tabeli w
kolumnie 6 pod nazwą Liczba uczniów/ liczba klas IV w wierszu 6 przy Szkole Podstawowej
nr 6 zamiast liczby 3 winna być liczba 2. Tym samym w wierszu 19 tej kolumny zamiast
liczby 48 winna być liczba 47. I dalej w tej samej tabeli w kolumnie 9 pod nazwą Liczba
uczniów/liczba klas 0-VI w wierszu 6 przy Szkole Podstawowej nr 6 zamiast liczby 21 winna
być liczba 20. Tym samym w wierszu 19 tej kolumny zamiast liczby 318 winna być liczba
317. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Tutaj chciałbym podziękować,
bo te materiały są bardzo rzetelnie przygotowane. I tutaj taka informacja, którą odnotowuję
pozytywnie. Mianowicie chodzi o liczebność dzieci w oddziałach. Pozwoliłem sobie to policzyć.
Wychodzi, że te oddziały, które są oddziałami klas I, to w tej chwili średnia jest 22,7. To jest
zdecydowanie... znaczy: zdecydowanie, to złe słowo, jest to najwięcej ze wszystkich
oddziałów, bo w II jest 21,8, 21,2, później jest 21,9 i 20,8. Ale ta liczba absolutnie nie
poraża i sądzę, że te regulacje, o których tak tutaj było głośno, krzykliwie, one nie
doprowadziły do jakichś tutaj specjalnych, złych zjawisk. Tak wygląda statystyka. Ze
statystyką jest tak, że nie oddaje ona w całości tego, co się dzieje, prawda, w szczegółach. I
tutaj to odnotowałem jakby pozytywnie. Natomiast prosiłbym o wyjaśnienie, bo tu mnie
zmartwiła bardzo informacja na temat godzin,[...] które są przeznaczane na kółka, na
zajęcia pozalekcyjne. […] I tutaj jest jakaś taka rzecz, której w ogóle nie jestem w stanie
zrozumieć, bo w zeszłym roku było tych godzin 2.000 i spadek nastąpił aż o 35%, do liczby
1.342 godzin. I czy to jest jakiś błąd, czy to jest możliwe, że aż o tyle ograniczono liczbę
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zajęć pozalekcyjnych w szkołach? Zajęcia pozalekcyjne są oczywiście niesłychanie istotne i
bardzo potrzebne. I czy z tego powodu nie ma na przykład zmniejszenia liczby etatów? I jeśli
można by jeszcze co do tych materiałów, to też się zastanawiałem nad tym, bo tam jest
napisane, że to jest liczba nauczycieli. Czy należy to rozumieć, że liczba nauczycieli, to jest
liczba etatów? Bo to jest zupełnie co innego liczba nauczycieli, a liczba etatów w niektórych
informacjach. Także prosiłbym o wyjaśnienie tej takiej informacji, która mówi o tym, że z
2.000 godzin schodzimy na 1.342. I to tyle. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Znaczy ja nie byłabym taką hura
optymistką, jeśli chodzi o te dane statystyczne. Bo owszem, Pan radny raczył to tak
naprawdę bardzo uogólnić odnosząc się tylko do średniej. Natomiast myślę, że powinniśmy
się przede wszystkim zająć pewnymi przypadkami nie tylko pod kątem średniej, tylko przede
wszystkim indywidualnie podejść do tematu. Ja chcę tylko Państwu zwrócić uwagę, że są
klasy pierwsze w szkołach podstawowych liczące po 29 dzieci, jak również gimnazja, które
są chyba w ocenie nas wszystkich tutaj, albo prawie wszystkich, jeśli się mylę, siedzących na
tej sali, niestety niekoniecznie dobrym wyjściem z reformy oświaty, która była
przeprowadzona w 1997 i 1998 roku, w związku z tym nie do końca chyba spełniły swoją
rolę gimnazja, ale niestety dochodzi do takiej sytuacji, że klasy pierwsze w gimnazjach
również liczą po 29 dzieci. Ja sobie po prostu nie wyobrażam – i zwracałam na to uwagę
wczoraj również Panom Dyrektorom na posiedzeniu Komisji Skarbu – nie wyobrażam sobie
nauczycielki, która będzie uczyła w klasie pierwszej szkoły podstawowej mając 29-osobową
klasę, jak może dotrzeć do tych dzieci i ich zachęcić do dalszej edukacji szkolnej. One
rozpoczynają, tak naprawdę jest to ich start w życie. Kolejna rzecz – gimnazja. Jeśli
rozmawiamy, że jest to, tak naprawdę, trudna młodzież, która trafia z różnych szkół, gdzie
jest trudno zapanować nad nimi, w związku z tym klasy pierwsze w gimnazjach, w moim
przekonaniu, nie powinny liczyć 29 osób. Ale teraz do sedna sprawy. Pan radny Nowicki
raczył powiedzieć o godzinach, które są nadliczbowe, pozalekcyjne, i przypuszcza, czy może
to być związane z liczbą etatów, czy nauczycieli w szkołach. Ja Państwu posłużę się
przykładem. To nie jest materiał, który otrzymaliśmy dzisiaj na sesję, tylko jest to materiał,
który otrzymaliśmy na posiedzenie Okrągłego Stołu, który będzie praktycznie za 2 dni. I
tutaj mamy szczegółowo przygotowaną ilość nauczycieli, która była w roku szkolnym
2011/2012 i w obecnym roku 2012/2013. I podam Państwu liczby i sami myślę Państwo
wyciągniecie wnioski. Szkoły ponadgimnazjalne: w poprzednim roku szkolnym było to 752
nauczycieli, jest 707, dalej gimnazja: było 345 nauczycieli, jest 328, dalej przedszkola:
nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2012/2013, podaję stan nauczycieli, tak mam w
kolumnie tytułowej, było w przedszkolach 366 w poprzednim roku szkolnym i jest 355, dalej
szkoły specjalne: było 183, jest 179, kolejne: placówki wychowania pozaszkolnego, było 41,
jest o 1 etat mniej, 40; poradnie psychologiczno – pedagogiczne: było 58, jest o 4 etaty
mniej - 54. I proszę Państwa, zsumowałam sobie ilość nauczycieli w szkołach, których
będziemy mieli mniej w obecnym roku szkolnym - to jest 107 nauczycieli. Panowie
oczywiście będziecie to zaraz uzasadniać, próbować tłumaczyć, ale fakt jest faktem, że to są
braki nauczycieli wynikające z różnych powodów. W mniejszym stopniu, może tak jak
Państwo będzie to za chwilkę tłumaczyć, po prostu zwolnienia nauczycieli, ale w
największym stopniu odejścia nauczycieli na emerytury - i w to miejsce już nie zatrudnia się
nowego nauczyciela - czy umowy na czas określony, gdzie jak umowa się kończy, już nie ma
innej kontynuowanej z tym, bądź z innym nauczycielem. I z tego wynika liczba 107
nauczycieli. Miejmy tą świadomość, że do tej pory była taka sytuacja, że jeśli nauczyciel
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odchodził na emeryturę, w jego miejsce mógł wejść nowy nauczyciel, który widział swoją
karierę zawodową, właśnie w tym kierunku chciał kształcić dzieci i młodzież w szkołach.
Teraz niestety tej szansy nie będzie miał, bo niestety nie mamy wolnych etatów, nawet po
tych osobach, po tych nauczycielach, którzy odchodzą na emerytury, na zasłużoną
emeryturę. Niestety nie ma tych wolnych miejsc. W związku z tym te szkoły, które dziś tak
naprawdę kształcą nam przyszłych pedagogów, nie będą te osoby, które uzyskają tytuł
magistra, nie będą mieli tak naprawdę miejsca zatrudnienia w placówce szkolnej. I taka jest
niestety przykra prawda. Przykra niestety przede wszystkim z tego powodu, że Pan, Panie
Prezydencie, sam, jednoosobowo w kwietniu tego roku podjął decyzje o zwiększeniu ilości
dzieci w oddziałach. Później, za parę miesięcy dopiero, powołał Pan zespół – Okrągły Stół
tzw., ds. edukacji, który miał zajmować konsekwencjami, tak naprawdę, przez Pana podjętej
decyzji. A konsekwencją jest to, że mamy o 107 nauczycieli mniej i są 29-osobowe klasy w
szkołach podstawowych, pierwszych, czy w gimnazjach. Takie są konsekwencje Pana
działania. Może Pan to tłumaczyć, znaleźć jakieś wytłumaczenie rozsądne. Dla mnie po
prostu żadnego racjonalnego wytłumaczenia na tą Pana decyzję z kwietnia po prostu nie
ma.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Dziękuję. Pani radna wywołała kwestię gimnazjów i
przypomniało mi się parę pytań, które mi się nasunęły, jak czytałem ten materiał.
Dodatkowo chciałem się zapytać, jak Państwo widzicie problem, który sprowadza się do
liczby 104? 104 to jest – o tyle dzieci ubyło w szkołach podstawowych, z tego co ja sobie
policzyłem, ze względu na to, że odszedł rocznik szóstoklasistów, których było ponad 1.100,
a teraz przyszło tylko 999 chyba dzieci do szkoły. W związku z tym to jest 9,5% mniej. Jak
to będzie rzutowało na następny rok szkolny? Bo na pewno już Państwo macie takie
symulacje na następne lata. To jest taka historia. Druga sprawa to jest taka, że któregoś
dnia wysłuchałem w radio, że w jednej szkole poszukiwano nauczyciela języka angielskiego.
Nie był to Płock. Ogłoszono to publicznie. Zgłosiło się 140 nauczycieli na to stanowisko. To
tak dla informacji może Państwa radnych. Następna sprawa to jest kwestia dodatków dla
dyrektorów. Jak byście Państwo mogli mi odpowiedzieć, jak te dodatki są kształtowane. Bo
miałem, powiem szczerze, taką ostatnio sprawę. Zgłosiła się do mnie jedna osoba, która
chciała, żeby zapisać dziecko do gimnazjum. Okazało się, że akurat niektóre gimnazja cieszą
się w naszym mieście lepszą renomą, inne gorszą. Ja zadzwoniłem do tego, które sobie ci
ludzie wybrali. Tam powiedziano mi, że nie, nie ma takiej opcji, bo szkoła jest przygotowana
na klasy 30-osobowe, w związku z tym nie ma takiej opcji, bo każde miejsce jest obsadzone.
W związku z tym ja mam takie pytanie - czy ci dyrektorzy, powiedzmy w tych gimnazjach o
mniejszej renomie, to oni mają takie same dodatki, czy może mniejsze dodatki? Jak to
wygląda? Jeśli chodzi o gimnazja - był taki czas, kiedy ja też pracowałem w oświacie - byłem
przeciwny temu niesłychanie, mocno protestowałem, ale to niestety myśmy tutaj byli za
mali, żeby cokolwiek wyjaśnić tam wtedy tamtejszej władzy na górze w Warszawie, że to
jest absurdalny pomysł. Czas pokazał absurdalność tego wydarzenia i wielkie szkody, które
zostały wyrządzone społeczeństwu. Pamiętam, że była taka opcja wtedy, że absolutnie
gimnazja nie mogą być łączone ani z podstawówkami, ani z liceami. Dziś jest to standard,
prawda. W związku z tym tutaj taki będę miał wątek, może polityczny. My jesteśmy
absolutnie jako SLD za likwidacją tych gimnazjów. Wiemy, że to potrwa aż 12 lat, żeby te
gimnazja zlikwidować, bo to trzeba by wygasić, powołać itd., to są różne tego typu historie.
Natomiast jest to absurdalny pomysł, za który społeczeństwo płaci. I jeszcze jedną
informację bym prosił, żebyście Państwo mi powiedzieli. W tym algorytmie dotyczącym
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wyliczania subwencji na szkoły podstawowe, bo jak wiemy, te szkoły są finansowane z
budżetu centralnego poprzez subwencje, prosiłbym jaki tam jest używany współczynnik, to
znaczy ile tam jest dzieci na oddział liczone, jak to wygląda. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja na początku chciałem
bardzo serdecznie podziękować Panu radnemu Nowickiemu za to, że rzeczywiście pokazał w
swojej wypowiedzi, jak wiele jeszcze działań trzeba podjąć, nie dzisiaj tylko, czy wczoraj, bo
one i tak były podjęte dużo, dużo, dużo za późno, tak naprawdę. Myśmy podjęli pewne
działania i dlatego dzisiaj to podjęcie tych działań rzeczywiście jest bolesne. Ta cyfra nie
wzięła się z niczego, Panie radny, czy Pani radna, 107, tak. Wzięła się z tego, że przez wiele
lat niestety nikt nie zauważył tego, o czym Pan radny powiedział, że dzieci w szkołach
podstawowych, w gimnazjach, niestety z roku na rok jest mniej. Moglibyśmy nie reagować,
naprawdę. Można byłoby zupełnie nie reagować, tylko za chwilę okazałoby się - i tak chyba
mamy najdroższą oświatę na Mazowszu, a kto wie, czy nie w Polsce, jedną z najdroższych,
na pewno, natomiast kwestia, czy za tym jeszcze idzie efektywność. Pani radna powiedziała,
że są gimnazja, gdzie klasy są 29-osobowe. Pan radny mówi 30 nawet osobowe i więcej już
nie można. Zakładam, że wielu rodziców chciałoby mieć w dobrym gimnazjum dziecko,
nawet w klasie 31, bądź 32. I ci rodzice, ani te dzieci, nie protestowaliby. Być może
nauczyciele, bo rzeczywiście jakość kształcenia tutaj ucierpiałaby. Natomiast w tych dobrych
gimnazjach ilość osób rzeczywiście w klasie wcale nie oznacza, że ta efektywność będzie
mniejsza. I to pokazuje najlepsze nasze gimnazjum, gdzie klasy są najliczniejsze i gdzie
rodzice chcą tam właśnie posyłać dziecko, znaczy nie patrząc i nie traktując tego jako
argument dominujący, że są najliczniejsze. Natomiast to, co powiedział Pan radny Nowicki,
to o tym trzeba mówić, rzeczywiście. Panie radny, my w tym roku mamy, jeśli chodzi o klasy
pierwsze, Pan radny powiedział o gimnazjach, że tam jest mniej o ponad 100 uczniów –
rzeczywiście w gimnazjach mamy o 146 uczniów mniej w klasach pierwszych. Natomiast w
szkołach podstawowych o prawie 290. I to, że w Płocku nie likwidowaliśmy szkół, nie było
masowych zwolnień nauczycieli, jak to w wielu innych miastach Polski, to rzeczywiście jest
zasługa tych zmian, które przeprowadzamy i staramy się je przeprowadzać jak najmniej
dotkliwie dla także środowiska nauczycielskiego. Niestety. Ale nie można udawać, że nie ma
problemu. Jest prawie 300 uczniów w klasach pierwszych mniej. Sytuację w podstawówkach
uratowaliśmy tylko tym, żeśmy tam wprowadzili zerówki. Gdyby nie to, te zwolnienia byłyby
dużo większe. I dzisiaj możemy mówić: 107. Tak naprawdę zwolnionych nauczycieli to jest
16 osób, bo tylu nauczycieli miało podpisaną umowę na czas nieokreślony i niestety dla nich
nie było godzin. 16. Płock nie jest samotną wyspą. W skali kraju to naprawdę jest niewielka
liczba. Mało tego, wynikająca, i to naprawdę będę podkreślał i bardzo mi przykro z tego
powodu, że przez wiele lat, jeśli chodzi o oświatę nie było, nie powiem: reakcji, ale nikt nie
próbował dostrzec tutaj problemu, a przynajmniej nie wprowadzono wcześniej pewnych
działań, które sprawiłyby, że dzisiaj byłoby to jeszcze mniej bolesne. Tutaj po to jest ten Stół
także, żebyśmy mogli rozmawiać o tych sprawach jak, tak naprawdę, z tej trudnej sytuacji,
która jest w samorządach i w oświacie w samorządach, mamy wyjść. I ta sala po to jest i
ten Okrągły Stół. Problemy będą i będą co roku, tak naprawdę. Za chwilę pójdą sześciolatki
do szkół, jeśli się rząd nie wycofa. Natomiast to dotyczy, tak jak powiedziałem, gimnazjów,
to dotyczy szkół podstawowych i także szkół ponadgimnazjalnych. Działania, które
podjęliśmy, jestem przekonany, że tutaj – ja nawet w rozmowie z Panią redaktor, która tam
jest z tyłu, powiedziałem - to tak naprawdę kwestia pewnej skali. Patrząc na Radom, na
wiele innych miast na Mazowszu, i to też małych miejscowości, ale także takich jak Płock,
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porównywalnych, albo nawet większych, Łódź chociażby, protesty rodziców, którzy
protestują przeciwko likwidacji szkół, były potężne, zwolnienia nauczycieli idą w setki. To
rzeczywiście problem, który Pani radna poruszyła, że mamy jedną szkołę, czy dwie szkoły, w
której klasy pierwsze są 29-osobowe, to można zazdrościć i sądzę, że wielu burmistrzów,
prezydentów, zazdrości takich problemów, jakie my mamy. To też są problemy. Nie
bagatelizuję ich. To też są problemy. Być może warto jeszcze tak ten system usprawnić, żeby
nie było takich sytuacji. Ale to co Pan radny powiedział, i od tego też nie uciekniemy, w
klasach pierwszych średnio mamy 22, tam z kawałkiem - bo to średnia - ucznia w klasie. To
nie urosło do nie wiem jakich rozmiarów, a tak rodzice byli straszeni. Nieprawda. Nie ma tu
aż takiego dużego problemu. W poszczególnych placówkach mogą one się pojawić. Ale
powtórzę jeszcze raz - ten system wymaga także pewnego dotarcia. Dyrektor musi
wiedzieć, skoro ma 26 uczniów z obwodu, to jeśli chce mieć klasy 26-osobowe, to ma tylko
przyjąć tych z obwodu, jeśli nie - to w tym momencie będzie miał liczniejszą klasę, albo
będzie miał dwie na przykład 25-osobowe, ale musi wtedy przyjąć tylu uczniów spoza
obwodu, żeby to właśnie tak wyglądało. I to też jest możliwe i realne i dyrektorzy o tym
doskonale wiedzą. Natomiast wymaga to, bez wątpienia, jeszcze dopracowania. O tym
będziemy także rozmawiali na posiedzeniach Okrągłego Stołu Edukacyjnego, o czym Pani
zechciała radna, czy Pan radny, przepraszam, wspomnieć. Tam jest kwestia godzin
gminnych. Pan Dyrektor Krzemiński chciałbym, żeby powiedział, dobrze.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Maciejowi
Krzemińskiemu Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych.
Pan Maciej Krzemiński Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych powiedział: „Szanowni
Państwo! Odniosę się do liczby godzin tzw. gminnych lub godzin jednostek samorządu
terytorialnego, które są przyznane w szkołach. Otóż na początku należałoby zdefiniować, co
to są te godziny. A więc w naszym rozumieniu to są takie godziny, które są różnicą między
faktycznie przyznaną liczbą godzin w danej szkole, w placówce, a liczbą godzin wynikającą z
ramowego planu nauczania oraz godzin wsparcia, który jest niezbędny też w każdej szkole.
Chodzi tutaj, mówiąc o tym wsparciu, myślę o nauczycielu pedagogu, psychologu, doradcy
zawodowym, logopedzie, bibliotekarzu. A więc od ogółem godzin, które są przyznane szkole,
odejmujemy te, które są w ramowym planie nauczania - jest takie specjalne rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej, które mówi o tym, ile godzin uczeń powinien odbyć
określonych zajęć w okresie roku szkolnego w danej w klasie - i odejmujemy również te
godziny wsparcia. To co zostaje uznajemy, że to są godziny gminne lub godziny jednostki
samorządu terytorialnego. I, proszę Państwa, rok szkolny 2012/2013 jest pierwszym rokiem,
w którym wdrażamy nowe zasady finansowania szkół. Jak wielokrotnie o tym tu już było
mówione też, te zasady nowe obowiązują w klasach pierwszych szkół wszystkich typów oraz
w klasach czwartych szkół podstawowych, co wyraźnie wskazuje na to, że 1/3 wszystkich
oddziałów szkolnych jest objęta nowymi zasadami, natomiast 2/3 funkcjonują jeszcze po
staremu. W następnym roku [...] ta proporcja się odwróci, prawda: 2/3 będzie
normowanych, a 1/3 będzie jeszcze funkcjonowała po staremu. I w tej sytuacji
zdecydowano, że liczba godzin, tzw. godzin gminnych lub jednostki samorządu, będzie dla
tych oddziałów nienormowanych, tych które funkcjonują po staremu, a więc II, III, V, VI w
szkołach podstawowych, będzie ustalona jako 2/3 tej liczby ogółem godzin, które były
przyznane w szkołach w poprzednim roku. Stąd te liczby 2.000 i 1.342 doskonale to
pokazują, że to jest 2/3 tej liczby. Natomiast tą 1/3 brakującą dyrektorzy mają możliwość
wygospodarowania z nowych standardów, które obowiązują w nowo organizowanych
oddziałach. Proszę Państwa, sprawdziliśmy już w wielu szkołach, jak to wygląda w tej chwili i
okazuje się, że tych godzin, których zbywa poza ramówką i poza tymi godzinami wsparcia,
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jest liczba porównywalna. Czasami w wielu szkołach nawet więcej, niż było do tej pory. A
więc nie jest prawdą to, że jakby ograniczamy liczbę godzin i myślę, że będziemy mogli to
udowodnić przekazując odpowiedni materiał. Zresztą na komisjach była o tym mowa. I
zadeklarowaliśmy to, że przekażemy taki materiał przy okazji, kiedy będzie Rada Miasta
omawiała takie sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych, w tym wyników egzaminów
zewnętrznych, które każdy organ zarządzający gminą musi przedstawić Radzie Miasta w
myśl ustawy o systemie oświaty i to będzie w październiku. Będziemy już gotowi, żeby
pokazać liczbę tych godzin. Myślę, że nie będzie to liczba mniejsza niż te 2.000, które tutaj
było, do tej pory było, ale oczywiście uwzględniając te godziny z oddziałów normatywnych. I
może jeszcze króciutko. Tutaj Pan radny pytał o dodatki dla dyrektorów. Są dwa rodzaje
dodatków dla dyrektorów: dodatki funkcyjne i dodatki motywacyjne. Oczywiście jeszcze
niektórzy otrzymują dodatki za warunki pracy, ale to tylko w takich placówkach, gdzie mają
do czynienia z dziećmi niepełnosprawnymi. Więc dodatki funkcyjne przyznawane są w
zależności od organizacji szkoły. Przede wszystkim podstawowym czynnikiem, który wpływa
na wysokość tego dodatku, jest liczba oddziałów w szkole, ale także liczba zastępców,
których ma dyrektor. Więc wysokość dodatku funkcyjnego w całej szkole jest jakby ustalona
w zależności od liczby oddziałów tej szkoły i jeszcze innych dodatkowych czynników, na
przykład to, czy szkoła działa w jednym budynku, czy ma internat. […] I jeżeli ta kwota
dodatku funkcyjnego w całej szkole jest constans, w zależności od tego, czy dyrektor ma
jednego, czy dwóch, czy trzech zastępców, ona jest jest dzielona stosownie między tych
ludzi, jedna kwota. Wartość tej kwoty jest jednakowa, niezależnie od tego ilu tych zastępców
jest. Wiadomo, że jeżeli dyrektor ma dwóch zastępców, to będzie mniej miał mniej dodatku,
niż ten dyrektor, który ma jednego zastępcę, prawda. Tak to działa. Dodatki motywacyjne
przyznawane są zgodnie z regulaminem wynagradzania. Tam są podane kryteria i Pan
Prezydent, tak się przyjęło że - zresztą już teraz to jest potwierdzone w regulaminie - co 4
miesiące są przyznawane. One są przyznawane od 0 do 1.000,00 zł. I regulamin w tej chwili
chyba przewiduje tam kwoty 35% wynagrodzenia zasadniczego, do 35% wynagrodzenia
zasadniczego. I to dokładnie tak wychodzi, bo wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela, w tej
chwili, dyplomowanego wynosi 3.109,00 zł. […] Jeśli chodzi o to, na ile dajemy,
otrzymujemy środki, na ile dzieci, uczniów – w tej chwili w tych aktualnie funkcjonujących
algorytmach, ustalonych rozporządzeniem Ministra Edukacji, nie ma wprost tej liczby. Ale
jeżeli się porównuje, odnosi liczbę dzieci w oddziałach ogólnodostępnych do na przykład
oddziałów integracyjnych, sportowych, czy terapeutycznych, to wynika z tego, że w szkołach
podstawowych Ministerstwo daje jakby pieniądze na 24-osobowe oddziały, w gimnazjach na
26-osobowe oddziały. Oczywiście tego wprost nie da się ustalić, tylko przez odniesienie do
wag, które dotyczą oddziałów integracyjnych, specjalnych, czy terapeutycznych. Nigdzie
tego wprost nie ma, ale można to wywnioskować tylko z tych parametrów. Zresztą, jak
Państwo wiecie, w roku 2000 właśnie, kiedy była ta reforma edukacji, pierwsza wersja Karty
Nauczyciela zakładała ustalenie standardów organizacji szkół. Był taki ust. 9 w art. 30, który
ten temat miał regulować, ale nigdy nie doczekał się rozporządzenia i po dwóch latach był
wniosek do Sejmu rządowy, w którym usunięto ten zapis i nie ma już teraz żadnych
rządowych standardów.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Znaczy Pan Dyrektor jakby mnie lekko uspokoił w
kwestii tej liczby godzin, choć na początku rozumiałem to tak, jak było kiedyś, że te zajęcia
pozalekcyjne to one kiedyś były wpisywane pod tzw. kreskę w arkuszu organizacyjnym i tak
myślałem, że to jest tak dalej, tylko że jakoś inaczej się nazywa. Ale tak zrozumiałem Pana
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Dyrektora i chciałbym, żeby jeżeli źle zrozumiałem, to proszę mnie skorygować, że
sumaryczna liczba godzin, które są przeznaczone, znaczy to trudno to odnieść bo
zmniejszyła się liczba pewnie oddziałów, natomiast generalnie to wygląda w ten sposób, że
jakby sumaryczna liczba godzin w szkołach wszelkiego rodzaju, jest jakby taka sama,
prawda. Tylko, że te 700 godzin, które zginęło, to one się znajdują pod jakąś inną pozycją.
Ja nie jestem członkiem Komisji Oświaty, w związku z tym nie mam takiej możliwości, żeby
tutaj pytać i poruszać różnie kwestie. […] (Pani radna Bożena Musiał powiedziała:
„Zapraszam.”) Dziękuję koleżanko za zaproszenie, przyjdę. Chciałbym przyjść na takie
spotkanie, na którym Państwo będziecie rozmawiali na temat tych godzin pozalekcyjnych i
chciałbym dowiedzieć się, że oferta płockich szkół jest tak atrakcyjna, jak atrakcyjne są
formy dokształcania dzieci oferowane przez prywatne instytucje, które działają w tym
obszarze. Nie wiem, czy Państwo jesteście zorientowani, jak to wygląda w tej chwili,
natomiast te różne takie uniwersytety dla tych małych dzieci, zdolnych dzieci,
najróżnorodniejsze, są bardzo interesujące, bardzo szerokie i rodzice są z tego bardzo
zadowoleni i cieszą się te formy podnoszenia zdolności uczenia, wiedzy tych dzieci, bardzo
pozytywnie postrzegane przez rodziców. W związku z tym, Pani Przewodnicząca, jak
będziecie na ten temat rozmawiali, to proszę mnie zaprosić. Ja bardzo chętnie to
wysłucham, jaką ofertę mają te szkoły. Rozumiem też, że płockie szkoły te zajęcia
pozalekcyjne realizują powiedzmy w godzinach 1600-2000 i żadna szkoła w godz. 1600-2000 nie
jest pusta. Też chciałbym być zaproszony na takie posiedzenie, w którym taką informację
usłyszę. Dziękuję.”
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie Informację o funkcjonowaniu płockich
placówek oświatowych w nowym roku szkolnym (z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 2
wstrzymujące – 4
Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym został
przyjęty przez Radę Miasta Płocka.

Ad. pkt 7
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XXVI Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 28
sierpnia 2012 roku.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
Protokół nr XXVI/2012 został przyjęty.

Ad. pkt 8
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Omówienie projektów uchwał w sprawach:
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1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata
2012-2050 (druk nr 459)
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 459 stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 459 stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 460)
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 460 stanowi załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.
3. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Płocku projektu pn. „Rozwiń skrzydła”
współfinansowanego
z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i
wzmocnienie
sektora
ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (druk nr
449)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr
449.
4. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Płocku projektu pn. „KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i
wzmocnienie
sektora
ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (druk nr
450)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr
450.
5. wspierania działalności szkół wyższych (druk nr 451)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy wczoraj na Komisji Skarbu Pan radny
Mirosław Milewski zgłaszał poprawki i pytanie - czy one zostały uwzględnione?”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Propozycja
Pana radnego Milewskiego polegała na tym, żeby zastąpić w zdaniu: Zorganizowanie
corocznego konkursu „Dyplom dla Płocka”, który stałby się ważnym elementem
inspirującym, miałoby być: który jest. O to chodzi? A to trzeba by wnieść w formie
autopoprawki. […] Myślę, że to nie ma specjalnie tutaj dużo do znaczenia to sformułowanie,
także możemy wnieść autopoprawkę: który jest ważnym elementem, czyli słowo: stałby się
zastępujemy słowem: jest ważnym elementem inspirującym i dopingującym studentów.”
6. pozbawienia niektórych odcinków ulic, położonych na terenie miasta
Płocka, dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do
kategorii dróg powiatowych (druk nr 452)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 452.
7. zmieniająca Zarządzenie nr 8/92 Wojewody Płockiego z dnia 21.05.1992r
(Dz. Urz. Woj. Płockiego nr 6 z dnia 08.06.1992 poz 112) w sprawie
pomników przyrody położonych na terenie miasta Płocka (druk nr 453)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 453:
- w tytule i § 1 projektu uchwały oraz w uzasadnieniu w miejsce zapisu: Zarządzenie
Nr 8/92 Wojewody Płockiego z dnia 21.05.1992 r. (Dz. Urz. Woj. Płockiego nr 6 z
dnia 08.06.1992 poz 112), wpisać: Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 9 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 89, poz. 2097).
8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości
stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 637/2
o powierzchni 361 m2, dz. nr 637/3 o pow. 500 m2, dz. nr 635/19 o pow.
67 m2, dz. nr 635/21 pow. 268 m2 położonej w Płocku przy Dworcowej –
Chopina (druk nr 454)
Zebrani nie zgłosli uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr
454.
9. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych
nieruchomości gruntowych przeznaczonych na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej (druk nr 455)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
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Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 455:
- w § 2 projektu uchwały wyraz: teczhnicznej zastąpić wyrazem: technicznej,
- w załączniku do projektu uchwały w poz. 6 i w poz. 7 wyraz: Casino zastąpić wyrazem:
Cassino,
- w załączniku do projektu uchwały w poz. 16 zmienić zapis z: Gen. Grzmot Skotnickiego na:
Gen. Grzmot – Skotnickiego,
- w załączniku do projektu uchwały w poz. 17 zmienić zapis z: Kombatantów na: ul.
Kombatantów.

10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe
środkami
lokalnego
transportu
zbiorowego
świadczone
przez
Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w
sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty
manipulacyjnej (druk nr 456)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr
456.

11. nadania imienia publicznej szkole podstawowej (druk nr 457)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr
457.

12. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
zasobu Gminy Miasto Płock (druk nr 458)

w

skład

mieszkaniowego

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Wczoraj na Komisji Skarbu zgłaszałam wniosek i
Pan Mariusz Pakulski miał dzisiaj uzupełnić informację.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka poprosił o uzupełnienie informacji Pana
Dyrektora Mariusza Pakulskiego.
Pan Mariusz Pakulski Dyrektor Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym powiedział:
„Wysoka Rado! Pani Przewodnicząca, patrzę w tej chwili na tekst pierwotny, prawda, uchwały
i tu chodzi tak naprawdę o uzupełnienie jak gdyby potocznego zrozumienia z tym, co my
zapisaliśmy. Jest tutaj zapisany okres oczekiwania w pkt 5, zasad przyznawania, natomiast
my wprowadzamy w tym momencie, żeby tutaj nie było już żadnych dopowiedzeń: za każdy
pełny rok oczekiwania, taki zapis w tej tabeli. I w kolejnej rubryce była punktacja za każdy
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pełny rok oczekiwania do trzech lat, my już wprowadzamy od 1 do 3. Bo tutaj były takie
pytania, czy za te 3 lata to jest tylko 1 pkt na przykład, prawda. Nie, za każdy kolejny rok
oczekiwania jest po 1 pkt i potem, kiedy wchodzimy w 4 rok jest 2 pkt i od 7 lat są 3 pkt. I
to jest po prostu tak, żebyśmy to już jasno wszyscy rozumieli. Dziękuję bardzo.”

13. zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 461)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr
461.

14. zmiany uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca
2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa
drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałami Rady Miasta
Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 z dnia
19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr
216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr 237/XVI/2011 z dnia 25
października 2011 r., Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(druk nr 462)
Zebrani nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr
462.

15. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa
oraz
aplikowania
i
realizacji
inwestycji
pn:
„Rozbudowa
i
zagospodarowanie
Płockiego
Nabrzeża
Wiślanego
na
cele
turystyczno-rekreacyjne”
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI:
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka (druk nr 463)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 463:
- usunąć nagłówek znajdujący się w projekcie uchwały,
- w § 1 projektu uchwały zapis: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna, zastąpić zapisem:
Płocką Lokalną Organizację Turystyczną.

16. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta
Płocka (druk nr 464)

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 464:
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- w § 1 projektu uchwały należy poprawić błąd w numeracji: zamiast punktów: 1), 2), 3),4),
5), 5), powinno być: 1), 2), 3), 4), 5), 6).
- w § 5 projektu uchwały przed wyrazami: Konsultacje mogą odbywać się w szczególności w
formie, wstawić: 1.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, dosyć późno trafił ten projekt
uchwały, bo przynajmniej ja miałam okazję zapoznać się z nim dopiero wczoraj. Interesuje
mnie § 5 ust. 2): opinii przekazywanych pisemnie oraz poprzez miejskie forum internetowe.
Chciałabym się zapytać: jak Państwo wyobrażacie sobie funkcjonowanie tego miejskiego
forum internetowego? Czy będzie to na takiej samej zasadzie, jak funkcjonowało jeszcze do
niedawna, nie wiem czy nadal funkcjonuje forum, które zbierało opinie od mieszkańców
Płocka à propos nowego rozkładu jazdy Komunikacji Miejskiej, gdzie trzeba było się
zalogować, podać swój adres internetowy itd., itd.? Czyli de facto, krótko mówiąc, nie było to
forum anonimowe, tak. Czy Państwo też chcecie tak zbierać te informacje, że ktoś będzie
musiał się zalogować łącznie z podaniem swoich danych? W związku z tym już trudno
mówić o anonimowych opiniach. Tak jak to zbieraliśmy na przykład w formie pisemnej, że
ktoś wypełnił tylko ankietę, natomiast nie musiał wpisywać swoich danych personalnych.
Chciałabym wiedzieć, jak to będzie funkcjonowało to forum internetowe na stronie Urzędu
Miasta. I kolejny pkt 2 i pkt 3 tego samego § 5: Prezydent dokonuje wyboru form
konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności, a w następnym:
możliwe jest prowadzenie konsultacji w różnych formach. Jakby to trochę takie dla mnie jest
masło maślane, bo i tak Prezydent dokona wyboru, a później możliwe jest prowadzenie
konsultacji w różnych formach. Formy są określone w tym projekcie uchwały, jak mniemam,
we wcześniejszych zapisach. W związku z tym nie wiem, czy Pan miał na myśli to, że może
Pan w jednym temacie dokonać czterech, pięciu rodzajów konsultacji, na przykład nie wiem:
przez papier, przez Internet, spotkania z mieszkańcami. Nie wiem, czy o to tu chodzi, tak
naprawdę. I najbardziej trudny do przełknięcia § 6 ust. 2, że wyniki konsultacji nie są
wiążące dla władz miasta. Tak zresztą, jak wszystkie te zespoły, które się spotykają przy
Prezydencie Miasta Płocka, też ich opinie nie są wiążące. Ale to jest taka już moja dygresja.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Jak Pani radna zauważyła,
to są konsultacje, to nie referendum. Jeśli byłoby referendum, ono byłoby przy spełnieniu
określonych warunków wiążące. Konsultacje jak gdyby z założenia swojego, rzeczywiście
ilość osób, która w nich bierze udział nie zawsze rzeczywiście musi być wiążąca. Natomiast ja
mogę Panią zapewnić, że za każdym razem, kiedy one będą robione, będzie bardzo poważna
analiza efektów, wyników tych konsultacji i najchętniej jeszcze będę starał się z wynikami
tych konsultacji zapoznać Państwa radnych tak, żeby rzeczywiście ta decyzja, którą
podejmiemy odnośnie jakiegoś projektu, czy sprawy, którą będziemy poddawali pod
konsultacje społeczne, była jak najbardziej odpowiedzialna. W przypadku tego forum, bo to
jak gdyby tutaj też jest najwięcej wątpliwości, bo w innych przypadkach to zgadzam się z
Panią radną, że tutaj rzeczywiście w jednej sprawie można różne formy konsultacji
przeprowadzać, że ona nie musi być tylko i wyłącznie internetowa, albo tylko i wyłącznie za
pomocą ankiety. Natomiast ja zakładam, że jeśli będzie to, tak jak w przypadku ankiety,
anonimowa, że będzie taka możliwość, o tak, że zarówno poprzez Internet będzie można
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albo podjąć decyzję, że w danym momencie jest to rzeczywiście anonimowe w 100%, tak
jak ankieta jest anonimowa, ale też będzie możliwość na przykład, jeśli będzie taka
potrzeba, żeby to było, tak jak w przypadku Komunikacji Miejskiej, już trzeba podać
wszystkie swoje dane. Wybór.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, ja się z Panem nie zgadzam. Ja
podałam przykład Komunikacji Miejskiej jako ten zły przykład, że tak naprawdę nie
ukrywajmy, niektóre osoby po prostu ujawniać swoich danych. Nie wiem, może są
pracownikami Urzędu Miasta, może są pracownikami tej Spółki i nie chcą ujawniać swojego
zdania, które może być akurat negatywne w tej kwestii. I stąd dla mnie ograniczanie w ten
sposób anonimowości, kazanie tej osobie wpisania wszystkich swoich danych osobowych, w
moim przekonaniu jakby troszeczkę mijało się z celowością, czyli uzyskania opinii, tak
naprawdę, od jak największej grupy osób, mówiącej o nowej, na przykład, organizacji linii
autobusowych w mieście Płocku. Tak samo może być, nie wiem, jakieś pytanie X: czy jesteś
za takim zagospodarowaniem Nowego Rynku, a nie innego, tak. I chodzi mi o to, żeby forum
internetowe, które […] będzie funkcjonować na stronie Urzędu Miasta, miało tą możliwość
nieograniczania dostępności ludziom w sensie takim, żeby było to w pełni wolne,
demokratyczne i nie nakazywało ludziom właśnie wpisywania swoich danych osobowych,
które w jakimś tam zakresie będą ograniczać tą ilość. A w moim przekonaniu powinniśmy
chcieć uzyskać opinię od jak największej ilości płocczan, a nie ograniczać im poprzez właśnie
wprowadzanie jakichś dodatkowych haseł, czy wprowadzanie jakichś dodatkowych danych
osobowych, które będą musieli wpisać. Natomiast nie chcę, żeby takie zapisy mówiące o
tym, że można wprowadzić taką, albo taką formułę, czyli albo zupełnie anonimowa, albo na
przykład ograniczająca się do podania jakichś tam swoich danych osobowych, aby to był
dowolny wybór Pana Prezydenta: w takim temacie będzie to anonimowość, a w takim
temacie będzie nie do końca anonimowość. Ja się z tym nie zgadzam, bo jeśli tworzymy
prawo, ono powinno być równe dla wszystkich i w każdym temacie, a nie wybiórczo
traktowane pewne sprawy.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja dwa
zdania na temat tej anonimowości forum, albo jego, że tak powiem, ujawniania danych
osobowych osób zabierających w tym głos. Ja mam bardzo dobre doświadczenia w tej
dziedzinie polegające na tym, że udało mi się wybrać sobie cztery osoby, które
wyspecjalizowały się w opisywaniu mojej sytuacji osobistej oraz paru innych historii na
forum internetowym Gazety Wyborczej. Bardzo skutecznie udało mi się z tymi osobami dojść
do porozumienia i one już nigdy więcej nie będą pisały na mój temat, ponieważ dostały
dosyć surową lekcję. Jeśli pozwolimy, żeby było to forum anonimowe, to wówczas uczynimy
z tego rynsztok taki, [...] jaki jest bardzo popularny w pewnych kręgach forum pewnej
gazety. I wówczas te konsultacje nie będą konsultacjami, tylko będą po prostu wylewaniem
pomyj na osoby, które są związane z Urzędem, albo z różnymi innymi osobami. Ja bym był
osobiście absolutnie przeciwny temu, żeby to było forum anonimowe, jakkolwiek
skuteczność ścignięcia osób, które przekraczają granice dobrego smaku ja mam opanowaną
i chętnie podzielę się ze wszystkimi zainteresowanymi, jak to się robi. Myślę, że
wypowiadanie się w sprawach miasta nie wymaga aż tak dramatycznej dyskrecji, ponieważ
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każdy z nas chyba ma odrobinę cywilnej odwagi oraz świadomość tego, że każdy z nas ma
jakąś swoją wizję i z tej wizji trzeba korzystać. Dlatego ja bym był absolutnie przeciwny
temu, żeby forum internetowe, to prowadzone przez Urząd Miasta, było anonimowe. Nie
rozumiem, czego się może pracownik Urzędu Miasta lub Komunikacji Miejskiej bać,
wypowiadając się w sposób kulturalny i merytoryczny w kwestiach podstawowych dla
funkcjonowania miasta. Jak również nie wyobrażam sobie tego, żeby szef Komunikacji
Miejskiej albo Prezydent Miasta Płocka karał kogoś za to, że wnosi coś do dyskusji na temat
tego, co w mieście będzie się działo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Tomaszowi
Kolczyńskiemu.
Pan radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Moim
zdaniem konsultacje to nie jest typowe forum dyskusyjne, gdzie rzeczywiście można różne
rzeczy opisywać różnym językiem. To wszystko zależy od tego, kto pisze i jak pisze. W moim
przekonaniu konsultacje poprzez Internet powinny być wyborem tego, który odpowiada na
te konsultacje. Czyli, jeśli chce zachować anonimowość, to powinien mieć taką możliwość, a
jeśli chce wpisać swoje dane, to powinien mieć ten wybór i możliwość wpisania. To samo
można czynić w formie papierowej, jeśli są ankiety. Były takie przecież wcześniej też robione
różne konsultacje, gdzie nie było obowiązkowe wpisywanie swoich danych. Ale jeśli ktoś
chciał na przykład, żeby mu udzielono pewnych odpowiedzi na to co proponował, co w
ramach tych konsultacji chciał, żeby się w mieście zmieniło, to zdarzało się, że takie
odpowiedzi były udzielane. Ale wtedy trzeba było rzeczywiście podać swoje dane adresowe,
żeby można było do tej osoby dotrzeć. Więc to powinien być wybór tej osoby, która
odpowiada na przedstawione do konsultacji projekty, czy działania Urzędu, czy Rady Miasta,
a nie odwrotnie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Anieli Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Panie
Prezydencie! Wysoka Rado! Ja też dostałam bardzo późno do skrzynki, nie zapoznałam się
dokładnie z tą uchwałą, ale mam tutaj takie wątpliwości. W § 5 w pkt 1: Konsultacje mogą
odbywać się w szczególności w formie: 1) zebrań z mieszkańcami, organami osiedli. Ja mam
taką prośbę, ponieważ mieszkańcy nie wszyscy wiedzą, jakie to są organa tych osiedli, żeby
to uściślić, konkretnie nazwę podać, czy jest kilka tych organów osiedli, czy jeden i z którym,
bo jest to po prostu uważam niejasne. I jeszcze jedną prośbę, ponieważ rzeczywiście
konsultacje zawsze są potrzebne i bardzo często na osiedlach nie tylko młodzi chcą
konsultować sprawy z Prezydentem Miasta Płocka, ale również bardzo dużo jest właśnie ludzi
starszych, którzy, mnie się wydaje, że […] mają więcej czasu i chcieliby konsultować te
sprawy z Prezydentem, na pewno nie przez Internet. Dlatego według mnie, tak tylko
rzuciłam, że to jest mało takich określeń, gdzie ewentualnie, czy z Panem Prezydentem
właśnie ludzie starsi, czy mogą być takie konsultacje, w jakim terminie, w jakich miejscach,
z kim, kto to organizuje itd.. Także po prostu ludzie chcieliby troszeczkę więcej, ci ludzie
starsi, którzy nie wchodzą w Internet, nie korzystają z Internetu, a nawet i ci, którzy bardzo
często na osiedlach przecież ten Internet jest też różnie – raz działa, raz nie działa, różne są
sytuacje. Także może w jakiś jeszcze inny sposób, żeby można było się dowiedzieć, w jaki
sposób ludzie mogą pewne sprawy jeszcze z Panem Prezydentem konsultować. Bo z tego co
wiem, to chyba też nie ma takich przyjęć jako Pan Prezydent bezpośrednio. Ale są grupy,
które chciałyby na przykład widzieć Pana na osiedlu, Panie Prezydencie, od czasu do czasu
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jak są jakieś spotkania, żeby Pan po prostu przybył i z tymi ludźmi może czasami
porozmawiał. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Zacznę, pozwólcie
Państwo, od ostatniego pytania Pani radnej. Przyjęcia są. Przyjęcia są i właściwie nie
ograniczają się tylko do czwartku, ale właściwie codziennie. Oczywiście nie w każdej sprawie
nie od razu, bo staram się, żeby jeśli są sprawy merytoryczne i osoby chcą ze mną się
spotkać, to żeby najpierw albo spotkały się bezpośrednio z urzędnikiem, który za daną
sprawę odpowiada, albo z moim zastępcą. Natomiast, jeśli na pewnym etapie nie uda się
tegj rzeczywiście sprawy w jakiś sposób pomyślny dla mieszkańca uregulować, to dociera to
do mnie, natomiast często bezpośrednio, […] bez względu na to, czy to są pojedyncze
osoby, czy grupy osób. W przypadku organów, Pani radna, nie wiem, czy jest taka
konieczność. Organy są w tej chwili, jeśli chodzi o osiedla, dwa: zarząd i rada, ale na
przykład może okazać się, że jakaś rada będzie chciała sobie powołać komisję wewnątrz
swojej rady osiedla i w tym momencie ta komisja zorganizuje spotkanie z Panem
Prezydentem. Więc tu nie chciałbym jak gdyby ograniczać. To są organy rady i te organy
mogą mieć jak gdyby otwarty bardzo charakter i niech one uczestniczą rzeczywiście niedługo będą wybory - w życiu miasta. W przypadku Internetu jak widać, ile osób tyle
wątpliwości. Ja jak gdyby będę stał na straży tego, że jeśli organizujemy spotkanie na
przykład otwarte z mieszkańcami, to w tym momencie choć ktoś jest anonimowy, to nie do
końca anonimowy. Tu może przyjść, nie musi się przedstawiać. Natomiast rzeczywiście on
nie pozostaje anonimowy. Tutaj chyba w jakiejś tam formule właściwe jest zastosowanie jak
Komunikacja Miejska. I tu chciałbym wyprowadzić Panią radną z błędu – tam nie było
żadnych danych podawanych wrażliwych. Tam był przede wszystkim adres, jeśli dobrze
mówię Panie radny, adres internetowy. Można skrzynkę sobie internetową założyć właściwie
w ciągu 5 minut, tak, czy 10, dokładnie. Więc w tym momencie tutaj jest kwestia tego typu,
że też człowiek jest i anonimowy, ale też nie jest, prawda, bo podaje jakiś kontakt ze sobą,
jest adres internetowy, on będzie musiał tą swoją opinię z czegoś wysłać na ten adres. […]
Abstrahuję od jak gdyby kwestii tego, co czasami dzieje się rzeczywiście na forum, czy na
forach internetowych. Tu chcielibyśmy raczej stworzyć takie forum opinii, które rzeczywiście
będzie merytorycznie wypowiadać się na tematy związane z miastem i mam nadzieję, że to
się po prostu uda. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Anieli Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Ja jeszcze raz odnośnie tych organów osiedli.
Panie Prezydencie, jeżeli chodzi o organizacyjnie, to jest tylko jeden organ, który
samorządowi służy i jest to rada mieszkańców osiedla. A z tego, co wiem, rady mieszkańców
osiedla bezpośrednio właśnie jako organy podlegają pod samorząd. Natomiast na osiedlach
również są inne jeszcze rady i żeby tego po prostu społeczeństwo nie myliło. Są rady na
przykład spółdzielni mieszkaniowych, też mieszkańców, bo ja już się z tym spotkałam. Są
jeszcze inne. I żeby to było po prostu jasno określone. I tylko wystarczyłoby napisać: z
radami osiedli mieszkańców, których w tej chwili jest ich 9, ale cały czas jak samorząd
istnieje, to zawsze były i teraz właśnie w następnym roku mają być wybory już bez progów,
także myślę, że 21 jak jest tych osiedli, to tych rad powstanie 21. Uważam, że byłoby to
uściślenie i jasność dla wszystkich, że to nie chodzi o jakieś organa, inne rady, których na
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osiedlach jest sporo. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani radna, znaczy
pozostaniemy chyba przy swoich zdaniach, ponieważ jeśli za chwilę rady przestaną
funkcjonować, bo się ich kadencja skończy, to organem będzie zarząd. Dlatego tutaj jednak
uważam, że właściwe jest to sformułowanie, które jest w projekcie, bo nie ma sensu tego
tutaj wyszczególniać. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Arturowi Krasowi.
Pan radny Artur Kras powiedział: „Ja chciałem jeszcze zapolemizować z Panią radną. Otóż
na moim osiedlu nie ma rady osiedla, jest rada osiedla spółdzielcza i to ta właśnie rada pełni
obowiązki rady osiedla mieszkańców, bo reprezentuje mieszkańców, którzy w
dziewięćdziesięciu kilku procentach są członkami tej właśnie spółdzielni, gdzie ja mieszkam. I
dlatego nie można ograniczać kręgu osób, z którymi będziemy konsultować nasze uchwały.
Dziękuję.”

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata
2012-2050 (druk nr 459)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 459 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 2
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 440/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2012-2050 stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
2. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 (druk nr 460)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 460 (z
autopoprawką)
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 2
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 441/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 stanowi załącznik nr 13 do
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niniejszego protokołu.
3. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Płocku projektu pn. „Rozwiń skrzydła”
współfinansowanego
z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i
wzmocnienie
sektora
ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (druk nr
449)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 449.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 442/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn.
„Rozwiń skrzydła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym – projekty konkursowe stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
4. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Płocku projektu pn. „KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i
wzmocnienie
sektora
ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (druk nr
450)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 450.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 443/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn.
„KIS – NOWA PERSPEKTYWA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
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5. wspierania działalności szkół wyższych (druk nr 451)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 451 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 444/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
wspierania działalności szkół wyższych stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
6. pozbawienia niektórych odcinków ulic, położonych na terenie miasta
Płocka, dotychczasowej kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do
kategorii dróg powiatowych (druk nr 452)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 452.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 445/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
pozbawienia niektórych odcinków ulic, położonych na terenie miasta Płocka, dotychczasowej
kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych stanowi załącznik nr
17 do niniejszego protokołu.
7. zmieniająca Zarządzenie nr 8/92 Wojewody Płockiego z dnia 21.05.1992r
(Dz. Urz. Woj. Płockiego nr 6 z dnia 08.06.1992 poz 112) w sprawie
pomników przyrody położonych na terenie miasta Płocka (druk nr 453)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 453 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 446/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku
zmieniająca Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego Nr 89, poz. 2097) w sprawie pomników przyrody położonych na terenie
miasta Płocka stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
8. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu
nieruchomości
stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 637/2
o powierzchni 361 m2, dz. nr 637/3 o pow. 500 m2, dz. nr 635/19 o pow.
67 m2, dz. nr 635/21 pow. 268 m2 położonej w Płocku przy Dworcowej –
Chopina (druk nr 454)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 454.
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Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 447/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność
Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 637/2 o powierzchni 361 m2, dz. nr 637/3
o pow. 500 m2, dz. nr 635/19 o pow. 67 m2, dz. nr 635/21 pow. 268 m2 położonej w Płocku
przy Dworcowej – Chopina stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
9. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych
nieruchomości gruntowych przeznaczonych na realizację urządzeń
infrastruktury technicznej (druk nr 455)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 455 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 448/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych
przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 20
do niniejszego protokołu.

10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe

środkami
lokalnego
transportu
zbiorowego
świadczone
przez
Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w
sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty
manipulacyjnej (druk nr 456)

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 456.
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 449/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z
siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i
opłaty manipulacyjnej stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

11. nadania imienia publicznej szkole podstawowej (druk nr 457)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 457.
Wynik głosowania:
za – 21
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przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 450/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
nadania imienia publicznej szkole podstawowej stanowi załącznik nr 22 do niniejszego
protokołu.

12. zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących
zasobu Gminy Miasto Płock (druk nr 458)

w

skład

mieszkaniowego

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 458.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 4
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 451/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

13. zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego (druk nr 461)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 461.
Wynik głosowania:
za – 20
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 452/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowi załącznik nr 24 do niniejszego
protokołu.
14. zmiany uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na
terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr
510/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia
2011 r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 216/XV/2011 z dnia
27 września 2011 r., Nr 237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r., Nr
377/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. (druk nr 462)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 462.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 1
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 453/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie
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wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na terenie Miasta Płocka,
zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004 r., Nr
129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r.,
Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr 237/XVI/2011 z dnia 25 października
2011r., Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu.
15. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa
oraz
aplikowania
i
realizacji
inwestycji
pn:
„Rozbudowa
i
zagospodarowanie
Płockiego
Nabrzeża
Wiślanego
na
cele
turystyczno-rekreacyjne”
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI:
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i
rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka (druk nr 463)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 463 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 454/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i
realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na
cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i
kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka stanowi załącznik nr
26 do niniejszego protokołu.
16. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta
Płocka (druk nr 464)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 464 (z
autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 0
wstrzymujące – 1
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 455/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Płocka stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z prac
między Sesjami Rady Miasta Płocka za okres od 29.08.2012r. do 24.09.2012r..
Poinformował, że:
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uczestniczył w otwarciu 42 regat wioślarskich o Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta
Płocka (wspólnie z p. R. Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka),
brał udział w uroczystościach z okazji Dnia Weterana w Płocku,
uczestniczył w uroczystym przekazaniu środków finansowych dla Szpitala Świętej
Trójcy w Płocku na zakup sprzętu medycznego przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji
Rurociągów Naftowych PERN „Przyjaźń”,
udał się z wizytą do płockich rodzinnych domów dziecka celem przekazania
wyprawek szkolnych dla ich podopiecznych,
brał udział w otwarciu parku linowego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w
Płocku,
był obecny na Międzynarodowym Festiwalu Judo Dzieci i Młodzieży Miast
Partnerskich Płocka,
spotkał się z Panią Jasią Reichardt przy okazji III Transgranicznego Festiwalu
Sztuk im. Stefana Themersona „SkArPa”,
uczestniczył w uroczystym otwarciu Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych,
brał udział w uroczystym otwarciu Parku 27 Dębów na Podolszycach Południe w
Płocku,
brał udział w I Półmaratonie Dwóch Mostów w Płocku,
był obecny na uroczystościach z okazji obchodów Dnia Sybiraka w Płocku,
uczestniczył w uroczystym nadaniu ulicy imienia por. Kazimierza Otapa,
brał udział w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie III
Wieku w Płocku,
spotkał się z uczestnikami II Festiwalu Kultury i Sztuki dla Niewidomych
organizowanym w Płocku,
otworzył konferencję pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu”,
brał udział w wydarzeniach organizowanych z okazji „Dnia bez samochodu”,
uczestniczył w uroczystościach z okazji 20-lecia Straży Miejskiej w Płocku, podczas
których dokonano wręczenia sztandaru płockiej Straży Miejskiej (wspólnie z p. R.
Siemiątkowskim Zastępcą Prezydenta Miasta Płocka i p. K. Buczkowskim Zastępcą
Prezydenta Miasta Płocka),
spotkał się z uczestnikami festynu pn. „Dzień Przyjaznych Serc” zorganizowanym
przez Dom Pomocy Społecznej w Płocku,
był obecny na koncercie „Requiem” G. Verdiego w Bazylice Katedralnej
zorganizowanym w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki
Chóralnej, podczas którego wystąpili między innymi muzycy Płockiej Orkiestry
Symfonicznej oraz Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses,
był obecny na XIX Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Tenisie na Wózkach,
uczestniczył w uroczystościach z okazji XXI Dni Chorągwi Mazowieckiej, podczas
których został odznaczony wraz z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowski oraz
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem Srebrnymi
Krzyżami „Za Zasługi dla ZHP”,
był obecny na Forum Regionów, który był zorganizowany w tym roku w Krynicy
Zdrój oraz w Muszynie,
przyjmował interesantów,
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: uczestniczył w
naradzie dyrektorów płockich przedszkoli, szkół i pozostałych placówek
oświatowych; spotkał się z Ambasadorką Indii, przebywającą w Płocku na
indyjskim Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Książnicę Płocką; był obecny
na zakończeniu akcji „Zaczarowany Tornister” (IV edycja akcji Wolontariatu
Pracowniczego ORLEN - przekazanie dzieciom szkolnych wyprawek); uczestniczył
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w spotkaniu ze sportowcami, uczestnikami 46 Międzynarodowych Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Korei; był obecny na uroczystości wręczenia odznaczeń
państwowych Krzyży Wolności i Solidarności podczas XXII Walnego Zebrania
Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”; brał udział w pracach zespołu
opiniującego wydatki programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych; wręczył nominacje członkom Miejskiej Rady Zatrudnienia w Płocku;
uczestniczył w konferencji prasowej dot. trzeciej edycji festiwalu SkArPa,
inspirowanego twórczością Stefana Themersona; przebywał z delegacją Miasta
Płocka na Ukrainie podczas obchodów Dni Miasta Żytomierza; spotkał się z
młodzieżą – uczniami liceum rolniczego z Auxerre, przebywającymi w Płocku w
ramach wymiany partnerskiej z Jagiellonką; brał udział w pracach komisji
opiniującej najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku
akademickim 2011/2012, w związku z ogłoszeniem VII edycji konkursu „Dyplom
dla Płocka”; w imieniu Prezydenta Miasta przekazał telewizor oraz tarczę do gry w
darta dla dzieci i młodzieży Polskiemu Związkowi Głuchych w Płocku; uczestniczył
w otwarciu III Transgranicznego Festiwalu Sztuk im. Stefana Themersona; był
obecny na premierze spektaklu „Ostatnia taśma”, której towarzyszyła wystawa
fotograficzna poświęcona themersonowskim realizacjom teatralnym w płockim
teatrze oraz uroczystości 30 lat pracy artystycznej aktora Jacka Mąki; brał udział
w obchodach święta „Vukov sabor”, wydarzeniu kulturalnym partnerskiego miasta
Loznica; brał udział w uroczystości z okazji 70 rocznicy zamordowania płocczan na
pl. 13 Straconych; był obecny na inauguracji Mazowieckiego Uniwersytetu dla
Dzieci w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; otworzył VIII edycję
projektu edukacyjnego DELTAKLUB; wręczył nagrodę główną oraz wyróżnienia
zwycięzcom rajdu rowerowego w „Dniu bez samochodu”, który był częścią
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju; otworzył regaty wioślarskie Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim, połączone z Memoriałem Juliusza
Kawieckiego; uczestniczył w zakończeniu sezonu motocyklowego na Starym
Rynku,
Pan Krzysztof Buczkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: brał udział w
spotkaniach ze związkami zawodowymi Komunikacji Miejskiej; uczestniczył w
spotkaniach z członkami Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów Nadrenii
Środkowej; uczestniczył w posiedzeniu roboczego Zespołu ds. Bezpieczeństwa
Imprez Masowych; uczestniczył w obradach zespołu zadaniowego ds.
wprowadzania w Gminie – Miasto Płock nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi; uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami Miasta
Płocka ws. realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2012;
uczestniczył w akcji edukacyjnej „Trafiaj do kosza”, zorganizowanej przez Urząd
Miasta Płocka oraz Orlen Arenę; brał udział w odsłonięciu III części tablicy
upamiętniającej żołnierzy płockich poległych podczas II wojny światowej,
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka: uczestniczył
wraz z przedsiębiorcami miasta Płocka w Międzynarodowych Targach
Inwestycyjnych CIFIT w chińskim Xiamen; brał udział w Radzie Nadzorczej PPPT;
spotkał się z dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości ws.
Współpracy; uczestniczył w spotkaniach z inwestorami zainteresowanymi
partnerstwem publiczno – prywatnym.

43

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Bożenie Musiał.
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Panie Prezydencie, mam nadzieję, że to tylko było
przeoczenie, bo nie usłyszałam, a na pewno był Pan na ważnej imprezie dla organizacji
pozarządowych, która się odbyła na Starym Rynku. I myślę, że należy to podkreślić, bo to
jest jedna z nielicznych imprez, na której organizacje jako całość, większość, które chcą,
mogą się zaprezentować mieszkańcom Płocka i przedstawić to czym się zajmują, w jaki
sposób wspierają ludzi i wspierają samorząd i są z nami.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Pani radna, znaczy ja
wspomniałem, może nie podkreśliłem, ale wspomniałem, że uczestniczyłem w uroczystym
otwarciu Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych. To właśnie ten dzień. I tu szczególne
podziękowania dla Pani Pełnomocnik Ewy Pietrzak, która właśnie w organizację tego dnia
była bardzo mocno zaangażowana razem z ponad 30 organizacjami, które rzeczywiście na
Starym Rynku prezentowały swoją działalność. Dziękuję bardzo.”

Ad. pkt 10
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
pracy między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował że:
• w dniu 9 września 2012 roku uczestniczył w odsłonięciu przy Stanisławówce
trzeciej części tablicy poświęconej poległym i pomordowanym płocczanom w
czasie II wojny światowej,
• 12 września 2012 roku wspólnie z Panem Romanem Siemiątkowskim Zastępcą
Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w premierze teatralnej sztuki „Ostatnia
taśma” w Płockim Teatrze Dramatycznym; premiera połączona była z
uroczystością 30-lecia pracy scenicznej Pana Jaka Mąki,
• 16 września 2012 roku brał udział w osiedlowej imprezie „Pożegnanie Lata” w
Imielnicy; festyn zorganizowała Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica,
• 24 września 2012 roku spotykał się z Przewodniczącymi Związków Zawodowych
PKN Orlen S.A. na temat pisma, które skierowali do Prezesa Zarządu Orlenu, a do
wiadomości między innymi Prezydenta Miasta Płocka oraz Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka,
• przyjmował interesantów, podpisywał dokumenty i korespondencję oraz
uczestniczył w posiedzeniach komisji merytorycznych,
• Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka w dniu 1 września
2012 roku brał udział w uroczystościach upamiętniających 73 rocznicę wybuchu II
wojny światowej; 8 i 9 września 2012 roku uczestniczył w uroczystych obchodach
związanych ze świętem miasta i regionu Mytiszczi w Rosji – miasta partnerskiego
Płocka; 15 września 2012 roku uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami
delegacji biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Judo dzieci i Młodzieży
Miast Partnerskich Płocka; 15 września 2012 roku na Starym Rynku uczestniczył w
Dniu Płockich Inicjatyw Pozarządowych; 21 września 2012 roku uczestniczył w X
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Dniu Przyjaznych Serc w Domu Pomocy Społecznej w Płocku; 21 września 2012
roku uczestniczył w uroczystościach związanych z 20-leciem istnienia Straży
Miejskiej w Płocku; przyjmował interesantów; pracował w komisjach
merytorycznych Rady Miasta Płocka,
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w
oficjalnej delegacji miasta Płocka do miasta partnerskiego Loznica; uczestniczył w
inauguracji roku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcącym; brał udział w
Międzynarodowych Targach i Sympozjum poświęconych wykorzystaniu zasobów
wodnych w Polsce oraz posiedzenia Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich; brał
udział w uroczystości wręczenia sztandaru dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP;
przyjmował interesantów; brał udział w pracach komisji Rady Miasta Płocka,
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka aktywnie
uczestniczył w omawianym okresie w pracach członka prezydium Rady Miasta
Płocka.

Ad. pkt 11 i 12
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Podczas
ostatniej sesji złożyłem interpelację dotyczącą przeniesienia pętli autobusowej
Komunikacji Miejskiej z osiedla Podolszyce Południe i przez miesiąc nie otrzymałem
żadnej informacji na temat losów tej interpelacji. Sprawa jest bardzo ważna dla kilkuset
mieszkańców tego rejonu. Ponawiam tą interpelację i prośbę o to, ażeby podjąć
zdecydowane działania w związku z przeniesieniem tej pętli znacznie utrudniającej życie
tego osiedla.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Piotrowi Kuberze.
Pan radny Piotr Kubera powiedział: „Ja również nie przypominam sobie, żebym
otrzymał odpowiedź na interpelację dotyczącą linii nocnej dojeżdżającej do Borowiczek, a
też prosiłbym o uzupełnienie. Mam pytanie dotyczące przetargu na budowę ulicy
Botanicznej. Mam pytanie dotyczące przetargu na projekt ulic: Lipowa, Cedrowa,
Wiązowa. I mam pytanie dotyczące sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Targowa –
Bielska. Czy przy zamknięciu skrzyżowania Otolińska – Chopina byłaby możliwość
techniczna chociaż na kilkanaście sekund uruchomić, znaczy, żeby na kilkanaście sekund
zielone światło dla osób wyjeżdżających z ul. Targowej w Bielską? Usprawniłoby to ruch.
W zasadzie bardzo trudno w tej chwili z Targowej wyjechać, a sporo osób w tej chwili
tamtędy jeździ przy zamkniętym skrzyżowaniu Chopina – Otolińska, a sygnalizatory stoją
i miga pomarańczowe światło. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ja przepraszam
Państwa radnych, którzy nie otrzymali odpowiedzi na swoje interpelacje, pewnie gdzieś
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tutaj w związku z tym, że były zgłoszone ustnie, ale to nie zmienia faktu, że powinna być
odpowiedź udzielona. Dlatego będzie udzielona. Trwają prace - tutaj odpowiedź w
kontekście interpelacji Pana Przewodniczącego Hetkowskiego odnośnie zmiany lokalizacji
tej pętli autobusowej. Analizujemy różne warianty przeniesienia tej pętli autobusowej. W
przypadku tych pytań już Pana radnego Kubery odnośnie inwestycji, to Pan, bardzo
proszę, Prezydent Lewandowski.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ul. Botaniczną, informacja o przetargu wisi na stronach
internetowych Urzędu Miasta Płocka. Jeżeli chodzi o ul. Cedrową i Wiązową, prace
projektowe – nastąpiło otwarcie ofert, są oferty analizowane. W tym tygodniu będziemy
znali wyniki. Co do sygnalizacji świetlnej Bielska – Targowa, to zobowiążę Pana
Pełnomocnika, żeby tą sytuację przeanalizował. Jeżeli będzie taka możliwość, to zostanie
ona włączona. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Barbarze Smardzewskiej – Czmiel.
Pani radna Barbara Smardzewska – Czmiel powiedziała: „Może to nie interpelacja,
tylko przypomnienie, wzorem Pana radnego Kubery – również prośba o odpowiedź
odnośnie mojego wystąpienia o przywrócenie linii nr 102. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani ardnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy odnośnie pętli przy ul. Zubrzyckiego ja
powiem Panu Wiceprzewodniczącemu Wojciechowi Hetkowskiemu, że mnie została
udzielona odpowiedź - jestem w tej szczęśliwej dwójce - i mieszkańcom bloku, którzy tak
naprawdę sąsiadują z tą pętlą. I nie jest to tak zupełnie jak Pan Prezydent teraz mówi, że
jest szukana nowa lokalizacja. Jeśli coś się zmieniło, to proszę w takim razie to
sprostować. Bo zgodnie z treścią odpowiedzi zarówno mnie, jak i mieszkańcom
przekazano informację, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przeniesienia tej pętli.
Bo sugerowana lokalizacja oczywiście była przy cmentarzu przy ul. Gościniec. Państwo
oczywiście napisaliście, że nie jest możliwa. Mało tego, mieszkańcy zgłaszali dwa
poważne problemy również tam występujące na tej pętli. Jeśli już rzeczywiście uda nam
się znaleźć jakąś inną lokalizację, to przynajmniej na ten czas, nie wiem, kilku miesięcy,
pół roku, siedmiu, dziewięciu, dwunastu miesięcy. Nie róbmy sobie wzajemnie na złość.
Myślę o autobusach Komunikacji, kierowcach i problemu występującego pomiędzy nimi a
mieszkańcami. Więc jeśli ten autobus podjeżdża na tą pętlę, to po pierwsze - tak, jak to
Pan Prezes Komunikacji odpowiedział - oni parkują po lewej stronie pętli, co nie jest
prawdą, na co mam dowody w postaci zdjęć, i spotkam się w najbliższym czasie z Panem
Prezesem. Parkują te samochody po prawej stronie tej pętli. Czyli praktycznie odległość
jest w granicach 10 – 15 metrów od tego bloku, gdzie całej pikanterii dodaje fakt, że
niestety balkony również wychodzą na stronę pętli. I odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta
w kontekście takim, że wiedzieliście Państwo co kupujecie, są naprawdę niestosowne,
Panie Prezydencie. Druga kwestia to jest ta toaleta, która jest użytkowana przez
kierowców. Nie wiem, czy jest użytkowana, ponieważ tak nie do końca wydobywają się z
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niej przyjemne zapachy. Stoi tak naprawdę pod balkonami tych ludzi. I Państwo również
odmówiliście przesunięcia jej w drugą część tej zatoki autobusowej, gdzie jest taka
możliwość, bo tam jest przepompownia wodociągów i jest możliwość przestawienia tej
pętli troszeczkę dalej. A w tej sytuacji tej toalety ona w tej sytuacji stoi pod balkonami
tych ludzi i to jest po prostu nie w porządku. I to jest tak nie do końca. Natomiast prośba
oczywiście jest znalezienia innej lokalizacji na tą pętlę, bo ten wcześniejszy blok, który
został oddany do użytku bodajże ponad rok temu, również tam ci ludzie z Zubrzyckiego
protestowali i ona została przesunięta troszeczkę wcześniej, długość tej pętli, a tam w tej
chwili są miejsca parkingowe dla okolicznych mieszkańców. Natomiast nie da się tego
uniknąć, że trzeba będzie po prostu przesunąć gdzieś tą pętlę.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Anieli Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, ja
również mam to pismo. Otrzymałam 30 sierpnia 2012 roku, więc wypadałoby, żeby
zgodnie z kpa 30 dni dać ludziom jakąś odpowiedź. I tak się zastanawiam, przecież ja
mam coś im dać, nie wiem jaką odpowiedź. I mam taką prośbę, Panie Prezydencie,
ponieważ tu otrzymują, widzę, że kilka jest, dziewięć osób, które otrzymały to samo
pismo, nawet w tym nie jest wyłuszczona Pani radna Kulpa, a mówi, że odpowiedź
otrzymała. (Pani radna W.Kulpa zauważyła, że otrzymała odpowiedź na złożoną przez
siebie interpelację) Więc ja jestem po prostu trochę taka rozgoryczona tym wszystkim, że
to tak idzie jakiś taki rozgłos. Ja znam tą pętlę. Wiem, bo dojeżdżam. Ona tam już od iluś
lat jest. Jest toaleta postawiona. Rzeczywiście warto by było tam, żeby się może tak
wspólnie spotkać, czy ewentualnie, żebym ja sama nie działała, z kim mogę tutaj z
Urzędu, żeby jak do mnie się zwrócą, żebym wiedziała co mam na ten temat powiedzieć.
Bo w tej chwili to mam takie, powiem szczerze, uczucia mieszane. Natomiast ludziom
trzeba dać odpowiedź albo wstrzymującą, że rozważamy, czy coś takiego, ale żeby nie
każdy, bo przecież ja również nie będę sama biegała tam po blokach i wypytywała się,
czy komuś to odpowiada, czy nie odpowiada. Pan jako tutaj władza na terenie gminy jest
odpowiedzialny za wszystkie takie sprawy i mam prośbę Panie Prezydencie, żeby uciąć
ten temat albo w tą stronę, albo w tą, żeby nie każdy się chwytał i bzdety jakieś
odpowiadał, albo na konto ludzi, którym może akurat w tym momencie nie odpowiadać
coś tam, albo na przykład za chwilę gdzieś tam coś innego będzie. Po prostu ja nie znam
tutaj szczegółów, a chciałabym, żebym nie wydawała sama opinii, tylko ewentualnie
stanowisko wypracowane takie wspólne. Bo Pan jest odpowiedzialny za tą sytuację i mnie
się wydaje i za odpowiedź, żeby odpowiedź dla ludzi poszła po prostu w jednakowym...
żebyśmy wszyscy mówili o tym samym. Chciałabym żebym, nie wiem z kim mogę się
ewentualnie w tej sprawie spotkać, bo za chwilę, jak tutaj podane do mnie jest nazwisko,
także i telefon, i mogą mnie po prostu ludzie pytać, nie będę wiedziała dokładnie, co
mogę im odpowiedzieć. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie pozostaje mi nic
innego, jak tylko przeprosić Państwa radnych raz jeszcze, że nie wszyscy otrzymali
Państwo odpowiedź na tą interpelację. Ja prześledzę cały tok, bo najprawdopodobniej
interpelacja została przygotowana i podpisana przez pion Prezydenta Buczkowskiego. I w
tym momencie osobiście już pochylę się nad kwestią zarówno zajezdni i tutaj toalety,

47

która także, okazuje się, budzi pewne kontrowersje i społeczne emocje. Natomiast w
żaden sposób to nie jest kwestia, tak mi się wydaje Pani radna, stwierdzenia faktu, że oto
najpierw rzeczywiście na tym terenie była zajezdnia, a później powstał blok i to nie
tłumaczy faktu, tak. Problem jest i problem trzeba rozwiązać i mam tego pełną
świadomość. Natomiast gdyby było to proste rozwiązanie, i jedno z tych rozwiązań
sugerował, i tu bardzo dziękuję, Pan Przewodniczący Hetkowski, że być może w okolicach
cmentarza. Było to analizowane, badane. Tam rzeczywiście nie do końca jest to dzisiaj
możliwe, bo to wymaga odpowiedniego terenu i tam miasto nie jest właścicielem tak
dużego terenu. Myślimy tutaj o innej lokalizacji także, ale o której za wcześnie jeszcze,
żeby mówić, bo też nie jesteśmy właścicielem terenu, na którym moglibyśmy
zlokalizować potencjalnie taką zajezdnię. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że to
musi być teren nie tylko, gdzie będziemy właścicielami terenu, jak pod zajezdnię, ale
także taki, który rzeczywiście nie będzie uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Im dalej
od bloków, tym lepiej. Oczywiście tutaj Pan Prezes Komunikacji słusznie pewnie
podkreślił, że niestety wiąże się to z kolejnymi kosztami, tak, bo do takiej zajezdni trzeba
także dojechać w pewnym momencie i dobrze, żeby ona była umiejscowiona gdzieś w
pobliżu jakiegoś ciągu komunikacyjnego. Już ten cmentarz jest pewnym rzeczywiście, bo
tam trzeba było dojechać już kawałek drogi. Natomiast na pewno warto czasami takie
koszty ponieść mając świadomość, że rozwiązuje się problem społeczny. Stąd pracujemy
nad tym. Natomiast proszę jeszcze o cierpliwość. Natomiast w kontekście odpowiedzi ja
sprawdzę, dlaczego nie do wszystkich Państwa radnych została ona wystosowana.
Jeszcze raz przepraszam. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Leszkowi Brzeskiemu.
Pan radny Leszek Brzeski powiedział: „Panie Prezydencie, ja mam również prośbę.
Rozpoczął się rok szkolny, a z tym duży problem z paleniem papierosów przy szkołach.
Nie na terenie szkół, tylko poza terenem szkół. Ale przy każdej szkole chyba
ponadgimnazjalnej zbierają się tłumy młodzieży która jest, jak by powiedzieć,
przegoniona z terenu szkoły i palą przed szkołą. Nie wiem co z tym zrobić, ale tu już dużo
osób, i dyrektorów, nauczycieli, do mnie się zwraca, żeby próbować coś z tym zrobić.
Myślę, że tu Straż Miejska niech będzie częściej... Myślę, że palarnia to nie jest dobry
pomysł. Jak również zaśmiecanie, bo jak oni palą, to rzucają. I prosiłbym się tym zając,
dobrze.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Tomaszowi Kolczyńskiemu.
Pan radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja
jeszcze w kontekście tej nieszczęsnej pętli autobusowej dwa aspekty. Jeden to zagospodarowanie tego terenu, tej części osiedla Podolszyce Południe, odbywa się
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc tutaj jakby
dyskutowanie, kto był pierwszy, jakby nie wchodzi w grę. Trzeba tak dostosować osiedle,
żeby było przyjazne mieszkańcom. A sprawa odpowiedzi na interpelację - Panie
Prezydencie, nie ma co śledzić tak naprawdę, ponieważ Pani radna Wioletta Kulpa złożyła
w stosownym czasie interpelację i dostała na nią odpowiedź, a pozostali – ta część
radnych, która otrzymała pismo od mieszkańców, między innymi ja też to pismo
otrzymałem, to jest interwencja mieszkańców do radnych z tego okręgu. Więc to nie było
obowiązku przesłania tej odpowiedzi na interpelację do tych osób, które otrzymały to

48

pismo. Zresztą jak Pan chce, może Pan to wszystko prześledzić. Oczywiście tutaj trzeba
znaleźć rozwiązanie. Jeśli tylko będzie potrzebny jakiś udział, czy wsparcie Rady Miasta
w kwestii, czy finansowe, to jak najbardziej powinniśmy wyjść naprzeciw.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Mirosławowi Milewskiemu.
Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Mam interpelację dotyczącą również rozpoczętego roku szkolnego, a
konkretnie sprawy bezpieczeństwa wokół szkół na przejściach dla pieszych. Nie
wszystkich szkół, ale tam, gdzie są szkoły podstawowe, szczególnie młodsze klasy i
sąsiedztwo dość ruchliwych ulic. Od wielu, wielu lat była taka praktyka przez nasze
miasto stosowana, że w tych miejscach kilkunastu, o ile sobie dobrze przypominam, były
osoby w ramach prac społecznie użytecznych, czyli osoby mające status osoby
bezrobotnej, do czasowego przeprowadzania przede wszystkim dzieci, ale również wiem,
że osoby w podeszłym wieku korzystały z usług tych osób przy ruchliwych ulicach. Wiem,
że zostały przeprowadzone pierwsze spotkania z rodzicami i z dwóch szkół doszło do
mnie, z mojego okręgu wyborczego przy ul. Bielskiej i ul. Dobrzyńskiej koło ronda, aby
tam spróbować uruchomić ten program, który funkcjonował przez wiele, wiele lat. Być
może w innych miejscach miasta również jest taka potrzeba. A wiem, że zgłaszano to
przez wiele lat, i radni i mieszkańcy, szczególnie rodzice młodszych klas. Dlatego proszę o
rozważenie takiej propozycji, żeby Miejski Urząd Pracy rozważył taką możliwość. Wiem,
że czasowo Straż Miejska i Policja przez określone godziny w niektórych punktach miasta,
w kilku bodajże, czterech czy pięciu, w pierwszych dniach września takie instruktaże
przeprowadzała, ale to jest z całą pewnością incydentalne, a chodzi mi o systemowe
rozwiązanie problemu. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „W kwestii wyjaśnienia,
ja przepraszam przede wszystkim Pana Wiceprzewodniczącego Hetkowskiego, który taką
interpelację zgłaszał na sesji Rady Miasta i odpowiedzi nie otrzymał. Tak, to w tym
sensie, w tym kontekście chciałem sprawdzić, dlaczego to się nie stało i to Pan
Wiceprezydent Buczkowski będzie musiał sprawdzić. Natomiast w kontekście problemów
rzeczywiście z młodzieżą, tak w szkołach gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych, Pan
Dyrektor, czy Wicedyrektor szkoły ma świadomość, że takie problemy występują w
okolicach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest to problem z jednej strony,
który nie jest łatwo rozwiązać, bo szkoły ten problem w pewien sposób rozwiązują,
ponieważ ścigają na swoim terenie, i słusznie, palaczy, natomiast ten problem przenosi
się wówczas w okoliczne klatki schodowej i na zewnątrz, dokładnie. Natomiast tutaj
współpraca dyrektorów ze Strażą Miejską sądzę, że jest dobrym rozwiązaniem, i
interwencje Straży Miejskiej. W kontekście tego, co powiedział Pan radny Milewski –
rzeczywiście są być może dwa, trzy takie newralgiczne miejsca. Na Bielskiej cały czas
funkcjonuje, i to prawda, przy Szkole Podstawowej nr 1. Natomiast, jeśli są jeszcze takie
miejsca, to spróbujemy uzupełnić. Systemowe rozwiązanie to jest sygnalizacja świetlna,
która funkcjonuje przy większości naszych szkół. Natomiast, jeśli są jeszcze jakieś takie
miejsca, gdzie warto, ażeby była osoba, która będzie pomagała młodzieży, dzieciom,
przede wszystkim dzieciom, a być może osobom starszym w przechodzeniu przez
jezdnię, to bardzo proszę o taki sygnał i takie spróbujemy uruchomić osoby.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Wojciechowi Hetkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja
bardzo dziękuję koleżankom radnym za ogromne zainteresowanie tą pętlą. I myślę, że
nie po to składamy te interpelacje, żeby się ścigać, kto jest bardziej skuteczny, albo
wywierać różnego rodzaju presje na pracowników Urzędu, żeby temu odpowiedzieli, a
tamtemu nie odpowiedzieli, bo to będzie doskonała okazja, żeby pokazać, jaki to ja
właśnie jestem skuteczny, jak to potrafię te sprawy załatwiać. Ja takich ambicji nie mam.
Absolutnie nigdy ich nie miałem. Niemniej jednak chodzi o pewien porządek
funkcjonowania Rady Miasta. Geneza tego pisma, które było, jak byście Państwo zwrócili
uwagę, adresowane do mnie jako adresata, jest taka, że poproszono mnie o spotkanie,
Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz grupa mieszkańców zamieszkujących
w tym bloku, i obiecałem im to, że tak szybko, jak będzie to możliwe, taką interpelację
złożę, ale żeby dla podniesienia rangi wydarzenia przygotowali pismo, które mieli
skierować do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozwiązanie bardzo niewygodnego
tematu dla mieszkańców tego osiedla. Ja tą interpelację złożyłem, chciałbym powiedzieć
Panu radnemu Kolczyńskiemu. Nikt z obecnych na tej sali, kiedy składałem tą
interpelację, nie chciał się podpisywać jak gdyby pod tą inicjatywą, bo myślę, że nawet
parę osób na tej sali o tym problemie w ogóle nie wiedziało, ponieważ pismo było
datowane znacznie później, niż ja tą interpelację składałem. I ja nie mam zamiaru tutaj
biegać teraz po mieszkańcach bloków ul. Zubrzyckiego i mówić, że to nie załatwiła Pani
radna Kulpa, tylko ja, bo byłem pierwszy, bo nie o to chodzi. Chciałbym tylko, żebyśmy
temat po prostu załatwili i mieli świadomość tego, jak duża jest ranga tego problemu i
jak wielu ludzi ma uciążliwości z tym związanie. Bardzo dziękuję Pani radnej Kulpie, że
się bardzo intensywnie w to zaangażowała. Być może jej metody uzyskiwania odpowiedzi
oraz wymuszania działań przez urzędników miasta są skuteczniejsze niż moje, ale to jest
dla mnie lekcja dosyć poważna, z której postaram się wyciągnąć wnioski na przyszłość.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Anieli Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Ja jeszcze chciałam skorzystać z obecności
Pana Wiceprezydenta Cezarego Lewandowskiego i spytać się, jak tam jest w programie
inwestycyjnym, jak daleko parking w Imielnicy, ponieważ z tego, co przekazałam
mieszkańcom, że w tym roku we wrześniu, zgodnie z tym co wcześniej dostałam taką
informację od Pana, że we wrześniu wejdzie ekipa i rozpoczną się już roboty. Chciałam
powiedzieć, że dzisiaj jest 25 wrzesień, ja do chwili obecnej jeszcze nikogo nie widziałam
i nie widzę, że stan jest taki, jaki był. Bardzo proszę o wyjaśnienie, czy coś robi się w tym
temacie. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Cezaremu
Lewandowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Pani Radna!
Szanowni Państwo! Faktycznie ja pamiętam również swoje deklaracje i nasze rozmowy,
również wizję lokalną. I taką deklarację złożyłem, że do końca września uzyskamy
pozwolenie na budowę i wprowadzimy do budżetu to zadanie, tak żebyśmy jeszcze w tym
roku mogli je wykonać. Mamy problem z uzgodnieniami z Zakładem Energetycznym.
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Ponieważ jesteśmy gotowi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, nie mamy
jeszcze uzgodnień z Zakładem Energetycznym. Te uzgodnienia trwają dłużej, niż
planowaliśmy, bodajże 3 miesiące. Zgodnie z deklaracją Zakładu Energetycznego, takie
uzgodnienie zostanie wydane do 15 października i wtedy będziemy mogli złożyć wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę i na podstawie tego pozwolenia będzie można tą
inwestycję realizować. Mamy już oszacowane koszty, ponieważ kosztorysy zostały
wykonane. I teraz przed nami, i również przed Państwem, stoi pytanie, na które musimy
odpowiedzieć na sesji październikowej, czy jesteśmy w stanie jeszcze w miesiącu
listopadzie ten parking wykonać, czy też przerzucić to zadanie na rok przyszły i zerwać
wiosną roku przyszłego. Mamy taki problem i sądzę, że 15 października będziemy mogli
po konsultacjach, również z Panią radną, podjąć decyzję co dalej z tym zagadnieniem
przyjdzie nam zrobić. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Grzegorzowi Lewickiemu.
Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Słucham z zainteresowaniem dyskusji na temat przystanku autobusowego na ul.
Zubrzyckiego. Otóż chcę powiedzieć, że jak to wszystko relatywnie wygląda. Mieszkam
od prawie 40 lat przy ul. Źródlanej na osiedlu domków jednorodzinnych i z inicjatywy
między innymi Pani radnej Kulpy uszczęśliwiono mnie przy moim domu placem zabaw dla
dzieci. Wracam do domu o godz. 1700 i do 2100, do 2200 okna nie otworzę. Nawet swego
czasu zaproponowałem Panu Prezydentowi, że zaproszę go kiedyś na kawę na godz. 18 00
i otworzę okno, żeby posłuchał, w jakich to się dzieje warunkach. Proszę Państwa chcę
zaznaczyć, że tak, jest to rzeczywiście teren miasta. Moja nadgorliwość wychodzi mi
teraz bokiem, bo były tam chaszcze, śmietnik miejski, przez wiele lat starałem się od,
pamiętam jak Przewodniczącym Miejskiej Rady Miasta był Pan Taworski, między innymi
dzięki jego uprzejmości było to wszystko uporządkowane. Gdyby tam był śmietnik, nikt
by się nie odważył budować placu zabaw. A ponieważ starałem się, żeby tam było w
miarę czysto i nie było to miejscem spotkań, którym i tak jest, to dzisiaj mam taką
zapłatę właśnie. A z czego to wynika. Nikt nie pisze interpelacji, że mi to przeszkadza,
natomiast mówię, mieszkam od 40 lat, nie ma planu miejscowego zagospodarowania, w
związku z tym tak naprawdę można tam postawić co się chce, prawda. Natomiast
sprawa, o której Państwo mówicie – blok rzeczywiście powstał kilka lat temu, gdzie była
droga, wszystko było. I właśnie chciałem zwrócić uwagę na ten relatywizm, że to punkt
widzenia zależy od miejsca siedzenia, prawda. W moim przypadku nikt mnie nie pyta, czy
mi to przeszkadzało, czy nie przeszkadzało. Postawiono i martw się tym. Natomiast tutaj
mieszkańcy kupili mieszkania i teraz mówią: nie chcemy tu przystanku autobusowego. A
może za pół roku powiedzą, żeby ograniczyć ruch do godz. 2200, bo też jest za głośno. To
tak trochę przekornie mówię, żebyście Państwo zobaczyli, jak wygląda ta nasza płocka
rzeczywistość. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję
bardzo. Przypomnę tylko, że jesteśmy w temacie interpelacje i odpowiedzi. Prosiłbym,
żebyśmy się nie wdawali w żadne polemiki między interpelacjami. [...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Znaczy to nie będzie polemika, Panie
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Przewodniczący, tylko przedstawienie Panu radnemu faktów. Otóż z inicjatywą wyszli
sami mieszkańcy. Mieszkańcy zbierali podpisy na tym osiedlu. Nie pamiętam, ile było tych
podpisów, ale na pewno około 200. Spotkaliśmy się z Panem Prezydentem Buczkowskim,
pamiętam. Tam były jeszcze kwestie związane z uregulowaniem własności Parafii
Ewangelicko – Augsburgskiej. Z tego co wiem, ten teren jest uporządkowany. Nie wiem,
czy Pan radny do końca przedstawia prawdę zgodną z faktem, który tam miał miejsce,
ale właśnie mieszkańcy narzekali na to, że był tam śmietnik, że były tam butelki, że
dzieci bawiły się tam, często rozwaliły sobie kolano o szkło, które po prostu tam leżało na
tej działce. A prawda była taka, że dzieci jeżdżąc, nie wiem, na rolkach, na rowerze,
biegając, bawiąc, grając w piłkę, robiły to na ulicy, Panie radny. A teraz mają miejsce,
gdzie mogą w sposób bezpieczny spędzać czas. I to tylko tyle.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Grzegorzowi Lewickiemu.
Pan radny Grzegorz Lewicki powiedział: „Pani radna myślę, że Pani tam w życiu nie
była. A tak naprawdę o jakiej Pani mówi jezdni, że grali na drodze? Natomiast ja tak się
zastanawiam, czy na taki plac zabaw nie znalazłoby się miejsce gdzieś w Imielnicy, bo
tam też są domki jednorodzinne. (Pani radna W. Kulpa powiedziała, że taki plac zabaw
już jest.) Jest takich parę miejsc, gdzie można by to zbudować, naprawdę.[...] Poza tym,
proszę Państwa, kto buduje plac zabaw - posłuchajcie mnie Państwo – kto buduje plac
zabaw tam, gdzie są domki jednorodzinne? Wiecie, ile kosztuje bujaczka? Patrzyłem, 76
zł kosztuje bujaczka. Każdy może przecież powiesić w ogródku bujaczkę, gdzie dziecko
się będzie bawiło w ogrodzonym terenie. Place zabaw to się buduje tam, gdzie są
blokowiska, gdzie dziecko nie ma własnego terenu, nie ma gdzie wyjść. Wtedy jest plac.
Natomiast w tym miejscu plac zabaw?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Mam pytanie
do Pana Prezydenta – czy są odpowiedzi może jakieś na interpelacje? Nie widzę więcej,
będą na piśmie. [...]”

Podczas obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka następujący radni złożyli interpelacje na
piśmie:
1/ Pan radny Piotr Kubera złożył interpelację:
−

dot. utwardzenia ul. Podgórze (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 28
do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: utwardzenie nawierzchni ulicy Podgórze w Płocku.
Uzasadnienie interpelacji: Zwracam się z wnioskiem o utwardzenie nawierzchni ulicy
Podgórze w Płock. Podłoże z gliny po deszczach zamienia się w „bajoro” po którym nie
można się poruszać. Jednym rozsądnym rozwiązaniem jest położenie płyt, ewentualnie
nawiezienia tłucznia.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -
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2/ Pani radna Magdalena Lewandowska złożyła interpelacje:
−

dot. naprawienia chodnika (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: proszę o naprawę chodnika przy ul. 1 Maja przed
posesjami 7 i 7a.
Uzasadnienie interpelacji: nawierzchnia nierówna z licznymi dziurami
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: −

dot. usunięcia betonowego elementu z chodnika (kserokopia interpelacji stanowi
załącznik nr 30 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: proszę o usunięcie elementu betonowego wystającego z
chodnika przy posesji ul. Wyszogrodzka 60.
Uzasadnienie interpelacji: wystający element stanowi przeszkodę dla przechodniów.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka.
Załączniki: zdjęcie nawierzchni chodnika.
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: 3/ Pan radny Leszek Brzeski złożył interpelacje:
- dot. akcji Trener Osiedlowy (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 31 do
niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Temat: Wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie
wakacji - „Trener Osiedlowy”
Uzasadnienie: Bardzo proszę o wyjaśnienie dlaczego nie prowadzono wakacyjnej akcji na
boiskach przyszkolnych. Nadmieniam, iż przy płockich szkołach jest kilkanaście
wyremontowanych obiektów sportowych. Niestety mimo moich próśb, aby zorganizowano
akcję pod nazwą Trener Osiedlowy, czyli zatrudnienie osoby, która organizowałby zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży na poszczególnych płockich osiedlach akcji takiej nie było.
Na wakacje wyjeżdża niewielka ilość naszych uczniów, większość okres wakacyjny spędza
w domu , lub wyjeżdża na krótko. Taka akcja w Płocku już się odbywała i cieszyła się
bardzo dużą popularnością. W czasie wakacji wszystkie obiekty powinny tętnić życiem. W
Płocku jest inaczej, liczą się tylko „Orliki” niestety jest ich za mało aby wszyscy chętni
mogli z nich korzystać. Po raz kolejny proszę aby taką akcję w Płocku prowadzić.
Twierdzę, że zatrudnienie na kilka godzin osobę do prowadzenia i nadzorowania zajęć
sportowych jest dla Miasta dużo tańsze niż utrzymywanie Orlików. Oczywiście nie mam
nic przeciw budowie Orlików.
- dot. uporządkowania pasa zieleni (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 32 do
niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Temat: Uporządkowanie pasa zieleni (podcięcie drzew) przy ulicy Kilińskiego i Słonecznej
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w pobliżu Rogatek Warszawskich
Uzasadnienie: Bardzo proszę o podcięcie drzew i uporządkowanie pasa zieleni w w/w
rejonie. Nadmieniam, iż przed wakacjami prosiłem o uporządkowanie tego terenu.
Niestety do chwili obecnej nic się nie zmieniło.

Ad. pkt 13
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Podsumowując tę dyskusję
o interpelacjach i placach zabaw, ja chciałbym wyrazić swoją radość, Szanowni Państwo,
naprawdę, że w miejscach, gdzie przez wiele lat były jakieś śmietniki, wysypiska, dzisiaj
mamy place zabaw. Ja wiem, że to nie zawsze będzie każdemu odpowiadało, że być może
ktoś za oknem wolałby mieć jakieś chaszcze, zamiast placu zabaw. Natomiast jestem
przekonany, że ważne, żebyśmy na naszych osiedlach mieli takie miejsca, gdzie nasze dzieci
i młodzież może bezpiecznie wypoczywać, i to jest chyba najważniejsze. A że czasami
hałasują - to są dzieci. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja przedstawię informację w
sprawie wniesienia udziałów do spółek prawa handlowego, w których Gmina Miasto Płock
posiada 100% udziałów. I tak, chciałbym poinformować Państwa radnych o wniesieniu
udziałów do następujących spółek prawa handlowego. I po pierwsze są to Wodociągi Płockie
Sp. z o.o.. W wykonaniu zarządzenia nr 2141/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18
września 2012 roku w sprawie wniesienia do Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. wkładu
pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Uchwałą nr
12/ZW/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 21 września
dokonano podwyższenia kapitału zakładowe o kwotę 400.000,00 zł poprzez ustanowienie
400 nowych udziałów o wartości 1.000,00 zł każdy, objętych przez wspólnika Spółki Gminę
Płock. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym
pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka z przeznaczeniem na
budowę sieci wodociągowej w ul. Urodzajnej oraz przebudowę łącznika rurociągu
magistralnego DN pod ul. Otolińską wraz z armaturą odcinającą w komorze wodociągowej
zlokalizowanej w skrzyżowaniu ulic Otolińskiej i Chopina. I o wniesieniu udziałów do
Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. I tu również w wykonaniu
zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 września 2012 roku w sprawie wniesienia do
Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkładu
niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w
części wspólnej nieruchomości i udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Uchwałą nr 23/ZW/2012 z dnia 24
września 2012 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 312.000,00 zł poprzez ustanowienie 624
nowych udziałów o wartości 500,00 zł każdy, objętych przez wspólnika Spółki Gminę Miasto
Płock. A udziały w kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem niepieniężnym (aportem)
w postaci prawa własności, stanowiących własność Gminy Miasto Płock trzech lokali
mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Płocku
przy ul. Kościuszki 8 wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości i udziałem w prawie
użytkowania wieczystego działki. Dziękuję bardzo.”
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Ad. pkt 14
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXVII Sesji
Rady Miasta Płocka.
Na tym protokół zakończono i podpisano.-

Protokołowała

Sekretarz Sesji
Rady Miasta Płocka

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera

Tomasz Maliszewski

Artur Jaroszewski
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