PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013
Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 24 WRZEŚNIA 2013 ROKU
Sesja rozpoczęła się o godz.1015, a zakończyła o godz.1720.
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.
Stan radnych
- 25
Obecnych
- 24
Nieobecny usprawiedliwiony
-1
Osób zaproszonych
- 162
Obecnych
- 82
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1
Otwarcia obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Pan Artur Jaroszewski
Przewodniczący Rady Miasta Płocka. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził quorum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco:
1/ Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wręczenie medali Laude Probus:
• Panu Jochenowi Partsch - Nadburmistrzowi Miasta Darmstadt,
• Panu Dieterowi Bingen - Dyrektorowi Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
(Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt,
• Pani Krystynie von Schuttenbach - asystentce i tłumaczce byłego Nadburmistrza
Darmstadt Pana Günthera Metzgera,
• Panu Maciejowi Łukaszczyk - Prezesowi Towarzystwa Chopinowskiego w Republice
Federalnej Niemiec z siedzibą w Darmstadt.
3/ Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2013 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, w tym ocena funkcjonowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka
reformujących zarządzanie i finansowanie oświaty.
7/ Bezrobocie w Płocku na tle Polski i Mazowsza. Informacja na temat aktywnych form
rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie miasta Płocka.
8/Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27.08.2013 roku.
9/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca 2010 r. w
sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
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rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (druk nr 668),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 –
2030 (druk nr 669),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 670),
4. zmiany uchwały nr 552/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2013 (druk nr 666),
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
(druk nr 667),
6. skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013 r. (druk nr 664),
7. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego (druk nr 665).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Szanowni
Państwo! Dzisiejsza sesja w swojej pierwszej części ma wyjątkowo uroczysty charakter.
Dokładnie 25 lat lat temu w Płocku podpisana została umowa o współpracy pomiędzy
miastami Płock i Darmstadt. Z tego też tytułu gościmy dzisiaj na sesji wyjątkowe osoby.
Z Niemiec, z zaprzyjaźnionego z Płockiem Darmstadt, przyjechali dzisiaj do nas i serdecznie
witam Pana Jochena Partsch - Nadburmistrza Miasta Darmstadt, witam Pana Dietera
Bingen - Dyrektora Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches Polen-Institut) w
Darmstadt, witam Panią Krystynę von Schuttenbach wraz z małżonkiem - asystentkę i
tłumaczkę byłego Nadburmistrza Darmstadt Pana Günthera Metzgera, witam również
Pana Macieja Łukaszczyka - Prezesa Towarzystwa Chopinowskiego w Republice
Federalnej Niemiec z siedzibą w Darmstadt. Szanowni Państwo, z tego też tytułu na
dzisiejszej sesji znajdują się osoby, które przed 25 laty reprezentowały Płock i
nawiązywały współpracę z miastem Darmstadt. Są dzisiaj wśród nas i bardzo serdecznie
witam Pana Mariana Rodzenia - byłego Prezydenta Miasta Płocka, witam Andrzeja
Drętkiewicza, również byłego Prezydenta Miasta Płocka, szczególnie serdecznie witam
Panią Hannę Witt-Pasztę - Przewodniczącą Stowarzyszenia Miasta Siostrzanych Płocka. Raz
jeszcze serdecznie wszystkich Państwa witam i cieszę się z tego tytułu, iż Państwo jesteście
dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, jeszcze kilka tygodni temu byliśmy przekonani, że będzie
dzisiaj wśród nas jeszcze jeden współtwórca przyjaźni między miastami Płock i Darmstadt.
Mam tu na myśli byłego Nadburmistrza Darmstadt Pana Günthera Metzgera. Niestety przed
kilkoma tygodniami doszła do nas smutna informacja o śmierci Pana Nadburmistrza.
Pan Günther Metzger w latach 1981-1993 pełnił funkcję Nadburmistrza Darmstadt i to
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właśnie za jego burmistrzowania w Darmstadt doszło do podpisania porozumienia pomiędzy
naszymi dwoma miastami. Drodzy Państwo, prosiłbym wszystkich Państwa w chwili obecnej
o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci Pana Nadburmistrza Metzgera. Dziękuję
bardzo. Szanowni Państwo, początek dzisiejszej, który macie Państwo przed sobą, to punkt
pod tytułem Wręczenie medali Laude Probus. Mam prośbę, aby temu punktowi
przewodniczył za naszą zgodą Pan Prezydent Andrzej Nowakowski.[...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo! Drodzy Goście! Rzeczywiście dziś jest szczególny dzień. Dokładnie ćwierć
wieku temu 24 września 1988 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy
partnerskiej Płocka i Darmstadt. Dziś gościmy w Płocku wyjątkowych gości - gości z
Darmstadt. Witam ich Pan Przewodniczący. Ja również bardzo serdecznie witam i dziękuję za
przyjazd do Płocka. Dziękuję także za przybycie na sesję ludzi, którzy tą współpracę z
Darmstadt rozpoczynali, a później przez wiele lat animowali. Jest mi szczególnie miło gościć
was dzisiaj podczas tej sesji, uroczystej sesji Rady Miasta. I rzeczywiście punkt pierwszy to
punkt, w którym chcielibyśmy uhonorować w sposób szczególny osoby, które ze strony
niemieckiej zasłużyły się tej współpracy, która między Płockiem a Darmstadt na różnych
płaszczyznach trwa już 25 lat. Szanowni Państwo, zanim jednak do tego przystąpimy,
pozwólcie na chwilę wspomnienia o zmarłym niedawno Nadburmistrzu Darmstadt Panu
Güntherze Metzgerze, który podpisywał porozumienie o współpracy 25 lat temu. Od 1981
roku do 1993 roku pełnił funkcję nadburmistrza Darmstadt. Jego osobiste zaangażowanie,
łatwość nawiązywania kontaktów przyczyniły się do nawiązania wielu kontaktów z miastami
partnerskimi. Na pewno był wielkim przyjacielem płocczan. Wspierał powstanie Domu
Darmstadt. To właśnie on ze strony niemieckiej podpisał wniosek do Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej o dofinansowanie budowy. Bardzo dobrze rozwijająca się współpraca
Płocka i Darmstadt sprawiła, że jej głównym organizatorom przyznane zostały wysokie
wyróżnienia. W roku 1994 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa przyznał
Güntherowi Metzgerowi Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za
zasługi na rzecz rozwoju współpracy polsko - niemieckiej. W tym samym roku Rada Miasta
Płocka odznaczyła byłego Nadburmistrza Darmstadt medalem „Zasłużony dla Płocka”.
Ci, którzy mieli okazję go poznać wspominają, że Günther Metzger miał piękną cechę
zapamiętywania ludzi, których już raz spotkał, a podczas uroczystości w Darmstadt
szczególnie wyróżniał płocczan. Na pierwsze Dni Płocka w Darmstadt zaprosił przedstawicieli
różnych dziedzin życia społecznego. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Płockiej
Orkiestry Kameralnej, Dzieci Płocka, Muzeum Mazowieckiego, Płockiej Galerii Sztuki,
Płockiego Towarzystwa Fotograficznego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, kapel, zespołów
muzycznych, prasy, uczelni płockich, a także cała Rada Miasta Płocka. W tym roku miałem
okazję po 25 latach być ponownie w Darmstadt. 25 lat temu byłem w Darmstadt jako młody
człowiek, tuż przed swoją maturą. Wkraczając w dorosłość wyjechałem razem z grupą
młodzieży z płockiej Jagiellonki w ramach tejże wymiany, o której tutaj wiele mówiliśmy, do
Darmstadt. Wyjechał młody człowiek, tuż przed maturą, z kraju, który budził się z
komunistycznego snu do wolnej Europy. W tym roku po 25 latach już jako prezydent
odwiedziłem Darmstadt dziękując za to, że Darmstadt było dla Płocka takim oknem na świat.
Przez 25 długich lat współpracy, która układała się chyba najlepiej jak tylko mogła, nie
wspominając, że najlepiej w kontekście innych miast partnerskich, z którymi także
współpracujemy. I podczas tej wizyty miałem wyjątkową przyjemność po specjalnym
ekumenicznym nabożeństwie, które odbywało się podczas Święta Miast Partnerskich w
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Darmstadt spotkać się z Panem Metzgerem i jego żoną. Wówczas zapraszałem do Płocka
wierząc, że to zaproszenie będzie przyjęte i że uda nam się tu w Płocku wspólnie, razem
spotkać wspominając to, co stało się 25 lat temu. Niestety los chciał inaczej. Günther
Metzger przyjął zaproszenie z radością i cieszył się, że po raz kolejny odwiedzi Płock, a po raz
pierwszy zobaczy Dom Darmstadt, który był jego dzieckiem. Niestety zmarł 18 sierpnia w
wieku 80 lat. Odszedł nagle i niespodziewanie. W nekrologu przygotowanym przez miasto
Darmstadt czytaliśmy, że Darmstadt wraz z odejściem Günthera Metzgera straciło osobowość
o dużej sile twórczej. My także straciliśmy wielkiego przyjaciela. Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Współpraca z Darmstadt jest modelowa. Rozwija się w wielu obszarach życia
obejmując bardzo różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe. Wspominałem o wymianie
młodzieży szkolnej, ale także cały czas odbywa się wymiana doświadczeń miejskich
instytucji, zakładów. Właściwie modelowo rozwija się także wymiana i współpraca kulturalna i
sportowa. Miasto Darmstadt było jednym z pionierów w Republice Federalnej Niemiec w
nawiązywaniu współpracy partnerskiej z miastem zza żelaznej kurtyny jeszcze przed
zmianami ustrojowymi 1989 roku. Za to należą się szczególne podziękowania. Trwałym
efektem współpracy, takim znakiem dzięki któremu zawsze będziemy pamiętać, jest Dom
Darmstadt w Płocku. Obiekt oddany do użytku w 1996 roku przy wsparciu Fundacji
Współpracy Polsko – Niemieckiej i współudziale miast Płocka i Darmstadt. Do dzisiaj służy on
miastu, służy mieszkańcom jako miejsce spotkań, miejsce animacji kultury. Dzięki
współpracy partnerskiej z Darmstadt uzdolniona sportowo młodzież z Płocka od 18 lat
uczestniczy w Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, bowiem w 1993 roku te
igrzyska odbywały się właśnie w Darmstadt. Dzięki temu my, a właściwie polska, płocka
młodzież co roku uczestniczy w igrzyskach odwiedzając często egzotyczne kraje. A w 2002
roku igrzyska odbyły się w Płocku. Wyjątkowym przykładem współpracy partnerskiej był
także tegoroczny wyjazd osób niewidomych zrzeszonych w Stowarzyszeniu De Facto i
wystawienie przedstawienia dla darmstadskiej publiczności. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr
6 w tym roku również gościły w Darmstadt wygrywając wycieczkę w konkursie
zorganizowanym w ramach tegorocznego Pikniku Europejskiego. W tym roku Darmstadt
odwiedzili także chociażby pracownicy płockiego CNH na zorganizowanej przez siebie
wycieczce. Miesiąc temu w Płocku natomiast koncertowała Europejska Orkiestra
Młodzieżowa. Kilkudziesięciu uzdolnionych młodych muzyków z Darmstadt i jego miast
partnerskich, także z Płocka. Kilka dni temu gościliśmy w Płocku młodzież z darmstadskich
liceów: Bertolt-Brecht-Schule i Edith–Stein–Schule, które współpracują od wielu lat z płocką
Jagiellonką i III Liceum. Długoletnią tradycję współpracy posiada również Płockie
Towarzystwo Szachowe zaprzyjaźnione z Schachforum w Darmstadt. Z Fotoklubem
Darmstadt współpracuje Płockie Towarzystwo Fotograficzne. Ciekawym przykładem wymiany
partnerskiej są również wyjazdy płockich uczniów kształcących się chociażby w zawodzie
fryzjera do Darmstadt na konkursy fryzjerskie. Szanowni Państwo, trudno chyba w Płocku
znaleźć osobę, która albo sama albo w swoim kręgu nie miałaby kogoś, kto był w Darmstadt,
a już na pewno nie słyszał o Darmstadt. Bardzo cieszę się, że ta współpraca przez ćwierć
wieku w tak wyjątkowy, dobry sposób się odbywa. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie w
podziękowaniu za tę współpracę wręczę medal Laude Probus Panu Jochenowi Partschowi –
Nadburmistrzowi Darmstadt. Szanowni Państwo! Istotne znaczenie w umacnianiu i
wspieraniu współpracy partnerskiej Płocka i Darmstadt odgrywa także Niemiecki Instytut
Spraw Polskich. Deutsches Polen-Institut został założony w 1980 roku, a jego pierwszym
dyrektorem był Karl Dedecius, który w 1996 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Płocka. Instytut nie tylko propaguje w Niemczech szeroko rozumianą kulturę polską
poprzez tłumaczenia literatury polskiej na język niemiecki, organizację imprez z udziałem
ludzi kultury i sztuki, ale również wspiera partnerstwo i przyjaźń między Polską a Niemcami.
W ostatnim czasie także popularyzuje naukę języka polskiego poprzez wydanie podręcznika.
Ważnym elementem współpracy Płocka i Darmstadt stał się udział przedstawicieli naszego

4

miasta w czterech dyskusjach panelowych na temat stosunków polsko–niemieckich.
Głównym inicjatorem dyskusji był Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, a uczestniczyli w
nich najwyżsi przedstawiciele władz obu krajów. Od 2002 roku Instytut i Fundacja Roberta
Boscha przyznaje nagrodę im. Karla Dedeciusa dla tłumaczy polskich i niemieckich. Laureaci
wyróżniani są za wybitne osiągnięcia translatorskie i wkład na rzecz porozumienia między
Polakami, Niemcami. Od 1999 roku dyrektorem instytutu jest Pan prof. Dieter Bingen, który
jest obecny dziś z nami na sali. Pozwólcie Państwo, że również jemu wręczę niniejszym
medal Laude Probus, dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, pracę i współpracę
między Polską a Niemcami, która tak w fantastyczny sposób urzeczywistnia się we
współpracy między Płockiem a Darmstadt. Szanowni Państwo, kolejny medal pragnę wręczyć
Pani Krystynie von Schuttenbach, Pani Krysi, osobie, którą zna chyba każdy płocczanin, który
był w Darmstadt. Pani Krystyna była asystentką i tłumaczką Nadburmistrza Darmstadt Pana
Günthera Metzgera, szczególnie w kwestiach związanych ze współpracą partnerską z
Płockiem na przełomie lat 80. i 90. Ponadto pełniła także funkcję asystentki ówczesnego
dyrektora Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich Pana Karla Dedeciusa. Jako osoba z
bliskiego kręgu ówczesnego nadburmistrza brała bardzo aktywny udział w nawiązaniu
przyjaźni z Płockiem, organizacji wzajemnych wizyt i realizacji pierwszych projektów. Od 25
lat bardzo zaangażowana w opiekę nad płockimi delegacjami przyjeżdżającymi do Darmstadt
na obchody Weekendu Europejskiego. Podczas wielu lat współpracy Pani Krystyna, Krysia,
dała się poznać jako osoba wielce życzliwa rozwojowi kontaktów Płocka i Darmstadt, i bardzo
osobiście zaangażowana w kształtowanie dobrych relacji między naszymi miastami, a
zwłaszcza mieszkańcami. Krysiu, bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, następny
medal pragnę wręczyć Panu Maciejowi Łukaszczykowi, który jest od 1970 roku założycielem i
Prezesem Towarzystwa Chopinowskiego w Republice Federalnej Niemiec z siedzibą w
Darmstadt. Celem Towarzystwa jest utrzymywanie kontaktów kulturowych z Polską, w
szczególności poprzez muzykę Fryderyka Chopina, dbałość o zapewnienie pianistyce
niemieckiej wpływu polskiej szkoły chopinowskiej oraz wspieranie młodych pianistów.
Towarzystwo jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego na który co
3-4 lata przybywają do Darmstadt młodzi pianiści z całego świata. Dyrektorem i jurorem
konkursu jest Pan Maciej Łukaszczyk. W tym roku w październiku odbędzie się już X edycja
tego konkursu. Ponadto Towarzystwo organizuje niemalże co roku międzynarodowy kurs
mistrzowski. Organizuje również koncerty, w których biorą udział mistrzowie fortepianu z
Europy oraz zza oceanu, których część uznana została już na arenie międzynarodowej. Inne
aktywności Towarzystwa obejmują lekcje gry na pianinie w oparciu o szkołę polską oraz
organizacje podróży muzycznej po Europie. Pan Maciej Łukaszczyk był jednym z inicjatorów
nawiązania współpracy partnerskiej Płocka i Darmstadt. Swoim koncertem pianistycznym
uświetnił uroczystość podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej Płocka i Darmstadt
w 1988 roku. Wystąpił również w związku z otwarciem Domu Darmstadt w 1996 roku, a
także brał aktywny udział w doborze fortepianu do sali koncertowej tej instytucji. Dzisiaj
również uświetni 25. rocznicę podpisania porozumienia o współpracy między Płockiem i
Darmstadt. Bardzo, bardzo dziękujemy.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Jochenowi
Partschowi Nadburmistrzowi Miasta Darmstadt.
(tłumaczenie z języka niemieckiego - Tomasz Malowaniec z Wydziału Promocji i Informacji
Urzędu Miasta Płocka)
Pan Jochen Partsch Nadburmistrz Miasta Darmstadt powiedział: „Dzień dobry, dziękuję, to
są jedyne słowa, jakie znam po polsku. Znam jeszcze: na zdrowie. Proszę mi wybaczyć.
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele z Płocka! Szanowni Państwo, jako nadburmistrza
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miasta Darmstadt bardzo wzruszyły mnie słowa Pana Prezydenta. Uświadomiły mi te słowa
jak długo i głęboko trwa przyjaźń między dawną rezydencją Landu Hesja a dawną stolicą
Polski Płockiem. To że nie przyjechałem tutaj sam, ale w towarzystwie przyjaciół z
Darmstadt: Pani Krystyny von Schuttenbach, Dyrektora Instytutu Polskiego i Pana Prezesa
Towarzystwa Chopinowskiego, jak ścisłe są te stosunki i kontakty z Darmstadt, między
Płockiem a Darmstadt. Pan Prezydent powiedział mi dzisiaj podczas naszej rozmowy, że
jeszcze dzisiejszego dnia będą Państwo omawiali dużo trudnych tematów, między innymi
sprawy budżetowe, dlatego chciałbym swoją przemowę krótko sformułować. Ale mimo
wszystko chciałbym powiedzieć, że te kontakty odbywają się na różnych poziomach. One
dotyczą wymiany międzyszkolnej, na przykład wymiany między Bertolt-Brecht-Schule a
Jagiellonką, wizyty w Darmstadt na obozie dziecięcym, tzw. Miasteczku Albert-Schweizer, czy
też wizyty podczas Weekendu Europejskiego, a także podczas wielu innych wymian, które
Pan Prezydent dzisiaj wymienił podczas naszej rozmowy. Panie Prezydencie, to jest dla nas
wielki zaszczyt, że nazwał Pan Darmstadt oknem na świat, oknem do wolności. To jest dla
nas wielki zaszczyt i równocześnie wielkie zadanie dla nas obu. Stosunki polsko - niemieckie
są obciążone różnymi historycznymi wydarzeniami. Oczywiście tutaj mam na myśli także
głównie napaść niemiecką na Polskę podczas II wojny światowej. Dlatego ważne jest, że
żyjemy dzisiaj w coraz ściślejszych kontaktach i przyjaźni. Ale wspólnota między naszymi
narodami musi polegać również na tym, żeby ta wspólnota wiązała również mieszkańców
obu naszych miast. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję za 25 lat współpracy
partnerskiej, również w imieniu Pani von Schuttenbach, Pana Dietera Bingena, Pana
Łukaszczyka. Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu dobrych obrad.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani Hannie
Witt-Paszcie.
Pani Hanna Witt-Paszta powiedziała: „Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Drodzy
Goście i Drodzy Przyjaciele! Napisałam sobie to wszystko i po polsku i po niemiecku.[...]
Chcę zacząć od takiego zdania, którym witał nas w którymś roku Pan Prezydent Metzger,
którego odejście naprawdę z wielkim smutkiem przyjęliśmy, chyba wszyscy, ponieważ to był
człowiek niezwykle ciekawy, pogodny, bezpośredni, taki naprawdę ujmujący i był wielkim
przyjacielem naszym. To były słowa: marzę o Europie serc. A mówił to człowiek w czasie,
kiedy Europa była absolutnie podzielona, kiedy i Niemcy nie były zjednoczone. To, że Płock
stał się pierwszym miastem nie z zachodniej Europy jako miasto partnerskie, to jest dla nas
ogromy, naprawdę wielki zaszczyt. To naprawdę był wielki przyjaciel Polski. Wcześniej 6
miast z krajów zachodnich było miastami partnerskimi. My mamy teraz kilkanaście i o tym
zapominamy, że byliśmy pierwszym z tej części Europy. Miał co prawda wcześniej
poprzedników, którzy już o tym myśleli. Ja przytoczę może tutaj słowa Richarda von
Weizsäckera Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec wówczas i przeczytam to po polsku i za
chwileczkę po niemiecku, żeby było szybciej, że tak powiem, że Richard von Weizsäcker
powiedział, że porozumienie między Polakami i Niemcami jest zasadniczym elementem
przyszłego europejskiego ładu pokojowego.[…] Następnymi, dla których to było niezwykle
ważne był również, chcę zaznaczyć, że Richard von Weizsäcker urodzony był na terenach
obecnej Polski. Burmistrzem przed Panem Metzgerem był Pan Sabais, dla którego sprawa
partnerstwa z miastami różnymi, ale także z Polską też była niesłychanie ważna. Mówił, że to
było w czasach dużo trudniejszych niż te, które później nastąpiły, natomiast też urodzony był
na obecnych terenach Polski – we Wrocławiu. Ojcami, tzw. ojcami chrzestnymi właściwie
partnerstwa Darmstadt i Płocka byli profesorowie Strobel, Rajkiewicz, Markiewicz i doktor
Karl Dedecius, ojcami tej braterskiej współpracy. [...] Musimy pamiętać, że współpraca
między na przykład Wrocławiem a Wiesbaden a Getyngą i Toruniem oraz Gdańskiem i chyba
Bremą układała się wcale nie najlepiej. Mam tutaj taką gazetkę z tamtego czasu, kiedy
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byliśmy już tą ogromną grupą w Darmstadt, gdzie jest powiedziane, są przytoczone moja
słowa, że my byliśmy na niezależnym gruncie, ponieważ zawsze jednak w tamtych miastach
dochodziło do takich pytań: to w końcu kto ma odbudowywać te miasta, które teraz należą
do nas, a my naprawdę niezależni.[...] Chcę przypomnieć o czymś takim na czym Panu
Metzegerowi niesłychanie zależało w Płocku. W Darmstadt i w Płocku jest tzw. Pomnik
Przestrogi podarowany również nam. To jest przy szkole chemicznej, chyba tak to trzeba
powiedzieć, tutaj. Pomnik, który wygląda straszliwie. Jest to sylwetka człowieka, trudno
powiedzieć, tylko z głową i tułowiem bez rąk i nóg. […] I ten pomnik zardzewiały i
rdzewiejący ma się unicestwić, ma po prostu stanowić coś takiego, aby już nigdy nic takiego
nie zachodziło. Panu Prezydentowi Metzgerowi, czyli burmistrzowi, bardzo leżało to na sercu.
I może pozwolę sobie jednak przytoczyć wiersz, który chyba wcześniej był wspominany, a
który wobec naszych stosunków polsko – niemieckich, bardzo różnych, ma wielkie znaczenie
do dzisiaj, Heinricha Heinego nie bardzo lubianego przez czas od 1933 roku zwłaszcza.
Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, krwią ojca w dziedzictwie spada na syna. Sto razy
wrogów tłumiona potęgą skończy zwycięstwem.[...] Naszym takim właśnie zwycięstwem jest
to, że zostaliśmy wybrani i ta nasza współpraca przebiega naprawdę, mnie się wydaje,
wzorowo. Chcę powiedzieć – i to jest świadectwo tego, że brałam udział w Grenzgangu, w
1988 roku w czerwcu, proszę Państwa, kiedy poznaliśmy Pana Burmistrza Metzgera, który w
prasie wtedy niemieckiej opisywano, że jest wszędzie podczas Heinerfestu, czy takich
różnych świąt, jak der Igel und der Hase, czyli zając i jeż, czyli zajmuje się wszystkim,
podszedł do nas, wtedy pięcioosobowej grupy esperantystów, a byli z nami też uczniowie trójka muzyków z Europa-Jugend-Orchester, tej europejskiej orkiestry i wiedząc, że coś tam
rozumiem po niemiecku z Panem dyrektorem magistratu Müllerem zapytali mnie, dlaczego
nie przyjechały dzisiaj władze miasta Płocka, żeby podpisać w czerwcu 1998, 18 czerwca,
żeby podpisać już wszystko, bo my jesteśmy przygotowani. Ja powiedziałam, że u nas jest
tydzień z wyborami i dlatego nasze władze nie mogły przyjechać. Pan Metzger się zdziwił, jak
to, to znaczy nie wiedzieli, że to jest taka data, że właśnie będą wybory. Może nie wypada mi
tego powiedzieć, ale odpowiedziałam, że nie tylko znali datę, ale my wszyscy – 1988 rok –
już znamy wyniki tych wyborów i wiemy, kto zostanie wybrany. W 1992 roku, kiedy najazd
płocczan w liczbie 350 osób, tak jak było powiedziane z orkiestrą i z zespołami różnymi,
politycy, lekarze, nauczyciele, sportowcy, Pan Metzger, kiedy powiedziałam, że to strasznie
wiele kosztuje pieniędzy, jest to taka bardzo droga impreza, że to wszystko jest tak strasznie
drogie, uchwycił mnie za rękę i powiedział: Frau Witt, das Leben kostet, czyli to jest to drugie
zdanie, które przez cały czas pamiętam: życie kosztuje. Myślę, że można tu powiedzieć, że
nie tylko życie w tym sensie, że są te piękne uroczystości, że można się razem cieszyć,
poznawać itd., itd. Był to dla mnie człowiek naprawdę wzór. Znałam i Panią, i bardzo sobie to
cenię to, że kiedy dowiedzieli się, że jednak, ponieważ początkowo powiedziałam: nie ma tu
żadnych ewangelików tam ani kościoła, kiedy się dowiedzieli, że jest, podczas pobytu w
Płocku wziął udział w nabożeństwie ewangelickim, naszym skromnym. A ja chciałabym teraz
już tylko wspomnieć, że podczas uroczystości nadania orderu Panu Metzgerowi, Orderu
Komandorskiego, chyba, przekazałam mu w imieniu i moim, wtedy orkiestry, a także tych
płockich ewangelików piękny album o drewnianych świątyniach polskich, w których są
również takie, które UNESCO... napisane w dziedzictwie kulturowym. Otrzymałam piękny list
z podziękowaniem, a dzisiaj chciałam wręczyć Panu Burmistrzowi, mimo że powinnam jako
taki troszkę polityk sprzed wielu, wielu lat zacząć od wyborów z których myślę, że się Niemcy
cieszą. Co prawda Zieloni nie uzyskali już takiego, mówię do Pana Burmistrza, takiego
wyniku jaki by chcieli, ale w każdym razie gratulujemy atmosfery przedwyborczej wszystkim.
Chciałabym wręczyć książkę, którą ma już Pan dr Dedecius i za którą też mi ogromnie
dziękował, ma także Prezydent Joachim Gauck, a które to dzieło wydałam własnym tzw.
sumptem. Jest to pierwsze, absolutnie pierwsze tłumaczenie na język polski z oryginału
greckiego tłumaczenie Nowego Testamentu, co prawda tylko Ewangelii św. Mateusza. Ale
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przetłumaczył to tutaj nasz krajan, czyli Stanisław Murzynowski z Murzynowa, o czym
naprawdę nikt nie pamięta. Tu się troszkę zwracam – może jakąś chałupkę, może jakiś
kawałek ulicy można by nazwać jego imienia. To był chłopak, który miał 25 lub 27 lat, kiedy
zmarł. Na pewno znał z 8 języków i naprawdę pierwszy bez Internetu, bez różnych takich
pomocy przetłumaczył to dzieło. Chciałabym na razie, ponieważ to ciężkie, nie przyniosłam
dla Pani Krystyny, ale tutaj Panu Burmistrzowi chciałam to wręczyć.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ślicznie
dziękujemy, Pani Haniu. […] Szanowni Państwo, na zakończenie tej części uroczystej mamy
jeszcze jeden malutki akcent artystyczny. Bardzo bym prosił Pana Bogusława Osieckiego o
zapowiedzenie wykonawczyń i zapraszam Panie na środek auli.”
Pan Bogusław Osiecki powiedział: „Szanowni Goście! Szanowna Pani! Szanowni Panowie!
Szanowni Państwo! Ich begrüβe ganz spezielle der Oberbürgermeister vom Darmstadt Herr
Jochen Partsch! Nazywam się Bogusław Osiecki – Prezes Towarzystwa Miłośników Radziwia.
Radziwie jest dzielnicą Płocka, jedną z najstarszych. Od 8 lat współpracujemy z
Młodzieżowym Czerwonym Krzyżem z Darmstadt. Wspólnie organizujemy obozy. To już
ponad sto dzieciaków wyjechało. Głównym organizatorem ze strony niemieckiej jest Heinz
Löffler, znakomity organizator, znakomity pedagog. Te trzy dziewczyny były w tym roku w
Darmstadt. Żeby nie tylko się bawić na tych obozach, nie tylko się bawić, bardzo nam zależy
i mnie osobiście, żeby uczyły się niemieckiego. W tym roku przed wyjazdem do Niemiec do
Darmstadt nauczyły się wiersza. Ja pragnąłbym od wszystkich mieszkańców i młodych,
którzy jeździli, wręczyć Panu Burmistrzowi fotografię Radziwia – to jest widok na Radziwie na
tamtą stronę. Pozwolę sobie przekazać historię parafii Radziwia i widokówki stare Radziwia. A
to jest w tej chwili prezent od dziewczyn.”
W tym miejscu zaprezentowany został wiersz Johanna Wolfganga von Goethe Erlkönig
(Król Olch).
Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –
Siehst Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? –
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. –
»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«
Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. –
»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön;
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.«
Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? –
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Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau. –
»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt.«
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan! –
Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.
Król olch
Zapada już noc i wicher dmie.
Kto o tej porze na koniu mknie?
Z dzieckiem w ramionach, w mroku bez dna;
To ojciec z synkiem do domu gna.
- Dlaczego, synku, odwracasz wzrok?
- Nie widzisz, tato? Popatrz tam, w bok.
Król olch mnie wabi, korona mu lśni.
- To tylko mgła. Coś ci się śni.
- Mój miły chłopcze, chodź-że tu!
Będziemy się bawić, aż zbraknie tchu.
Wspaniałe miejsca nad brzegiem znam
I pozłacany mój szal ci dam?
- Ach, tato, tato! Słyszysz ten śpiew?
To znów król olch, to znów jego zew.
- Spokojnie, synku, to wiatru świst.
To szelest liści lub ptaków gwizd.
- Nie zwlekaj, chłopcze! Mam córek moc!
I z nimi się będziesz bawił co noc.
Śpiewając, tańcząc, powiodą cię hen
I tam ukołyszą, aż zmorzy cię sen...
- Patrz, tato, tato! Nie widzisz? Tam!
To córki króla. Znak dają nam.
- Nie, synku, nie! To żaden znak.
To próchno się sypie i świeci tak.
- Kochany mój! Urzekłeś mnie.
Więc chodź po dobroci! Bo porwę cię...
- Ach, tato, tato! Porywa mnie król!
Ciemnieje mi w oczach, przeszywa ból.
Rumak przyspiesza, co sił, co tchu;
Biegnie na przełaj, po trawie, mchu.
I oto światło: dom tuż-tuż.
Niestety! Dziecko nie żyje już.

Pan Bogusław Osiecki powiedział: „Pozwolę sobie tylko zauważyć, że [...] Julia, Oliwia i
Wiktoria nie mówią po niemiecku. One się specjalnie nauczyły tego wiersza. Dziękuję
bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękujemy
Państwu. Dziękujemy za chwilę poezji Goethego. Szanowni Państwo, w tym momencie
chciałbym, żebyśmy zakończyli punkt 2, uroczysty punkt. Serdecznie dziękuję naszym
gościom z Darmstadt. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo oczywiście chęć jeszcze posłuchać
naszych obrad, proszę bardzo, ale myślę, że dużo ciekawsze rzeczy będzie Państwo mogli z
Panem Prezydentem w chwili obecnej zwiedzić poza tą salą. Raz jeszcze serdecznie
dziękujemy.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
propozycje zmian porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka:

•

wniosek o poszerzenie porządku obrad o pkt 2a: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
Punkt: Wybór Komisji Uchwał i Wniosków został wprowadzony do porządku obrad XXXVIII
Sesji Rady Miasta Płocka.

•

wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BielskaSierpecka” w Płocku i przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny” w Płocku (druk nr
671)
Wynik głosowania:
za – 19
przeciw – 0
wstrzymujące – 2
Projekt uchwały pomieszczony na druku nr 671 został wprowadzony do porządku obrad
XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
(pismo z dnia 18.09.2013 r. skierowane przez Prezydenta Miasta Płocka, dot. poszerzenia
porządku obrad stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)
Po wprowadzeniu zmian porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał
się następująco:
1/ Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wręczenie medali Laude Probus:
• Panu Jochenowi Partsch - Nadburmistrzowi Miasta Darmstadt,
• Panu Dieterowi Bingen - Dyrektorowi Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
(Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt,
• Pani Krystynie von Schuttenbach - asystentce i tłumaczce byłego Nadburmistrza
Darmstadt Pana Günthera Metzgera,
• Panu Maciejowi Łukaszczyk - Prezesowi Towarzystwa Chopinowskiego w Republice
Federalnej Niemiec z siedzibą w Darmstadt.
2a/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2013 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, w tym ocena funkcjonowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka
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reformujących zarządzanie i finansowanie oświaty.
7/ Bezrobocie w Płocku na tle Polski i Mazowsza. Informacja na temat aktywnych form
rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie miasta Płocka.
8/Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 27.08.2013 roku.
9/Podjęcie uchwał w sprawach:
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca 2010 r. w
sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (druk nr 668),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 –
2030 (druk nr 669),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 670),
4. zmiany uchwały nr 552/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2013 (druk nr 666),
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka
(druk nr 667),
6. skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013 r. (druk nr 664),
7. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego (druk nr 665),
8. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bielska-Sierpecka” w Płocku i przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
„Cmentarz Komunalny” w Płocku (druk nr 671).
Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10/ Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/ Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady
Miasta Płocka.
12/ Interpelacje i zapytania radnych.
13/ Odpowiedzi na interpelacje.
14/ Sprawy różne.
15/ Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.

Ad. pkt 2a
Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pani radna Grażyna Cieślik
(zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Kubera), Pan radny Marcin Flakiewicz (zgłoszenia
dokonał Pan radny Maciej Wiącek). 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:
- Pani radna Grażyna Cieślik,
- Pan radny Marcin Flakiewicz.
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Ad. pkt 3, 4 i 5
Informacja o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panowie Prezydenci!
Szanowni Państwo! Dziś podejmujemy się oceny wykonania budżetu miasta Płocka za
pierwsze półrocze 2013 roku. Ja generalnie, jeśli chodzi o wydatki budżetu miasta Płocka, nie
będę podejmować się oceny, ponieważ trudno odnosić się do pozycji wykonania 0%.
Wielokrotnie na tej sesji mówiliśmy o tym, że jest to system wydatkowania środków w
zasadzie w drugim półroczu. Pierwsze półrocze to jest przygotowanie inwestycji,
dokumentacja. Natomiast chciałabym Państwu zwrócić na bardzo niepokojącą rzecz z tym
związaną, mianowicie na wpływy. Dochody budżetu miasta według planu, który
podejmowaliśmy w grudniu 2012 roku, były mniejsze od wydatków o około 20 mln zł,
natomiast po zmianach budżetowych w ciągu tych 6 miesięcy mieliśmy już 40-milionowy
deficyt. Jeśli Pani Skarbnik na posiedzeniu Komisji Skarbu, przepraszam, Gospodarki
Komunalnej, bo to było w czwartek w ubiegłym tygodniu, bo to się dopytywaliśmy, mówi
nam, że po 8 miesiącach mamy deficyt w wielkości 49 mln zł, nie biorąc pod uwagę tego
kredytu, który Pan Prezydent zaciągnął w wysokości 20 mln zł, czyli de facto 69 mln mamy
deficytu po 8 miesiącach, a większość płatności jest w drugiej połowie 2013 roku, to w takim
razie Pani Skarbnik jaki możemy mieć deficyt, jeśli większość płatności jest w drugim
półroczu, a po 8 miesiącach mamy już 69 mln straty? To jest pytanie, które w zasadzie może
być dla nas problemem w ciągu tych ostatnich miesięcy IV kwartału, ponieważ z tego co
wiem i te chciałbym potwierdzić przez Panią Skarbnik tą informację lub zaprzeczyć, że
Państwo nie nakładacie obowiązku na poszczególne wydziały Urzędu Miasta Płocka i jednostki
podległe Urzędowi Miasta Płocka cięcia kosztów. Bo nie wiem jak Państwo sobie wyobrażacie
cięcie kosztów w Miejskim Urzędzie Pracy, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w służbie
zdrowia. Jak Państwo sobie wyobrażacie cięcie kosztów po 9 miesiącach w jednostkach, które
już zrealizowały większość swoich zadań, czeka ich jeszcze ograniczona ilość na
wydatkowanie tych środków, a teraz Państwo im każecie ciąć wydatki po takim okresie
czasu, kiedy został nam się tak naprawdę ostatni kwartał 2013 roku. Gdzie Państwo byliście
przez te 8 miesięcy, jeśli chodzi o nadzór nad finansami miasta Płocka? Co tak naprawdę
robiliście i jaki Państwo przewidujecie de facto deficyt na koniec 2013 roku jeśli – jeszcze raz
podkreślam – większość wydatków jest czynionych w 2013 roku w drugiej połowie? Mówię o
wydatkach inwestycyjnych, które są realizowane tej chwili przez MZD, czy też Urząd Miasta,
czy też inne jednostki, które realizują podobne zadania. W związku z tym jest to pytanie
postawione do Pani Skarbnik, [...] jakie finanse tak naprawdę tego miasta będą pod koniec
tego roku i jaki będzie tak naprawdę deficyt, jeśli Państwo w takim zatrważającym tempie
zwiększacie deficyt miasta Płocka. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, ponieważ Pani Przewodnicząca tak naprawdę poruszyła nie tylko kwestie
dotyczące punktu 3, czyli budżetu miasta za pierwsze półrocze, ale również, można
powiedzieć, kwestie zadłużenia, czyli temat związany z pkt 4: Wieloletnia Prognoza
Finansowa, więc jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko temu, to uznajmy, że ta dyskusja
toczy się na temat całego dokumentu, który otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w formie grubej
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książeczki, czyli punkty 3, 4 i 5: Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka
za I półrocze 2013 r., Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury. Czy możemy
uznać, że zgadzacie się Państwo? Nie widzę żadnych zastrzeżeń, w takim razie dyskutujemy
o tych trzech punktach[...].”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo,
przepraszam, że tak z małym opóźnieniem, ale postaram się w kilku zdaniach jednak odnieść
do całego dokumentu i być może już w pewien sposób rozwiać pewne wątpliwości, które się
pojawiły. Odprowadzałem naszych gości. Szanowni Państwo, Budżet Miasta Płocka został
ustalony w zakresie dochodów w wysokości 753 mln zł. W okresie pierwszego półrocza plan
dochodów budżetu został zwiększony o 5,4 mln zł., tj. do kwoty 758,6 mln zł. Wykonanie
dochodów ogółem na dzień 30 czerwca wyniosło 347.831.000,00 zł, co stanowi 45,85%
planu. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 332.330.000,00 zł tj. 48,16%
planu, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 15.500.000,00 zł tj.
22,61% planu, co jest związane przede wszystkim z harmonogramem realizacji zadań
inwestycyjnych. Dochody własne stanowiące najistotniejsze źródło wpływów budżetu
zostały wykonane w kwocie około 192 mln zł, tj. na poziomie 40% planu. W tej grupie
dochodów wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 105 mln zł, co
stanowi 47% planu. Należy podkreślić, iż po stronie dochodów budżetu zaplanowana
została kwota 8 mln zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której
pobór rozpoczął się w sierpniu bieżącego roku, stąd brak wykonania ww. pozycji
wpływów. Wpływy z tytułu udziałów Gminy-Miasto Płock w podatku dochodowym od osób
prawnych wykonane zostały w wysokości stanowiącej zaledwie około 2% planu i to jest
tak naprawdę największy problem, z którym zmierzyliśmy się przy okazji podsumowania
pierwszego półrocza wykonania budżetu, tj. w kwocie 483 tys. zł. Niestety wynika to
przede wszystkim ze zwrotu nadpłaty podatku dla PKN Orlen S.A., dokonanego przez
Urząd Skarbowy w Radomiu na podstawie korekty zeznania rocznego CIT-8 za 2009 rok.
[…] A więc to jest ten największy problem 2% wykonania. Z reguły mieliśmy około 30
mln zł z tego tytułu podatku CIT wpływu do budżetu miasta, natomiast w tym roku na
połowę roku mieliśmy tylko niecałe pół miliona złotych. Natomiast chcąc jak gdyby też w
pewien sposób może nie tyle uspokoić, co przedstawić sytuację na dzień 31 sierpnia, to
już 31 sierpnia, a więc za 8 miesięcy, tutaj wpłynęła kwota z tego tytułu już 5,5 mln zł,
czyli w końcu ten podatek CIT także zaczął wpływać do kasy miasta. Jeśli ta tendencja
się utrzyma, to tutaj będziemy w stanie zrealizować te dochody, natomiast na to
większego wpływu nie mamy. To jest przekazywane przez Urząd Skarbowy w Radomiu i
możemy tylko czekać, czy ten podatek wpłynie, czy też nie wpłynie. Natomiast to też
tłumaczy, Szanowni Państwo, bo jeśli on nie wpływał do kasy miasta, to na przykład na
pewno także nie wpływał do kasy województwa, a tam udział podatku CIT w ogólnej
kwocie dochodów jest dużo większy niż w mieście. Stąd te ogromne problemy Samorządu
Województwa z płynnością wręcz finansową. Szanowni Państwo, w kontekście dalszych
informacji - wpływy z tytułu udziałów Gminy-Miasto Płock w podatku dochodowym od
osób fizycznych osiągnęły poziom ponad 60 mln zł, co stanowi 40% planu, a w pierwszej
połowie roku osiągnięto prawie 3 mln zł wpływów z tytułu dywidend, co stanowi 86%
planu i wynika z dokonania wpłat przez większość spółek w pierwszej połowie roku.
Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniosło 102 mln zł (60% planu),
natomiast środki uzyskane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania
własne, zlecone i wynikające z zawartych porozumień z organami administracji rządowej
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razem osiągnęły wartość 32,7 mln zł (51% planu). Niskie wykonanie dochodów w
zakresie sprzedaży mienia komunalnego, na poziomie 2,3 mln, co stanowi jedynie 12%
planu, jest efektem realizowanych w tym zakresie przetargów oraz liczby wniosków
dotyczących sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej. A w omawianym
okresie zorganizowano 31 postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości
niezabudowanych, z których niestety 27 zakończyło się wynikiem negatywnym. To także
ewidentny efekt kryzysu. W pierwszym półroczu 2013 roku do budżetu miasta nie zostały
jeszcze przekazane środki z budżetu państwa na realizację zadań „Przebudowa alei Jana
Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku”,
„Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Płocku”, „Odrestaurowanie budynku
zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Płocku przy ulicy Kolegialnej 15”, czy na Budowę Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej nr 2
Komendy Miejskiej PSP w Płocku”, natomiast te środki wpłyną w drugiej połowie roku.
Również w pierwszej połowie nie wpłynęły jeszcze środki z budżetu Unii Europejskiej na
realizację projektów dotyczących rozbudowy ulicy Otolińskiej, budowy ulicy Granicznej
oraz rewitalizację zabytkowych budynków dawnego Kolegium i Kolegiaty św. Michała,
czyli Małachowianki. Te wpływy również planowane są do uzyskania w drugiej połowie
roku. W zakresie wydatków pierwotny plan budżetu miasta został ustalony na poziomie 778
mln zł, a w okresie pierwszego półrocza został zwiększony do poziomu 794 mln zł. Wykonane
w pierwszym półroczu 2013 roku wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 348 mln zł.
tj. 43,81 %, w tym wykonanie wydatków bieżących to kwota 318 mln zł stanowiąca 48,94%
planu, natomiast wydatków majątkowych to 29 mln zł, tj. 20,67% planu. W zakresie
wydatków operacyjnych najbardziej kosztowne było finansowanie zadań oświatowych, które
wyniosły ponad 142 mln zł, tj. ponad 44% wydatków bieżących oraz zadań z zakresu
pomocy społecznej tj. ponad 45 mln zł, czyli ponad 14% wydatków bieżących. W budżecie
miasta zabezpieczone zostały środki w wysokości 3 mln zł na wykonanie niezbędnych
remontów placówek oświatowo–wychowawczych. W pierwszym półroczu poszczególne
zadania przygotowywane były do faktycznej realizacji przewidzianej w okresie wakacji.
Wydatki bieżące w kwocie 1,3 mln zł przeznaczone zostały na programy profilaktyczno
-zdrowotne adresowane do mieszkańców miasta i jak corocznie z budżetu miasta
dofinansowywana była działalność Komendy Miejskiej Policji w zakresie liczby etatów oraz
rekompensaty za czas służby przekraczający normę. Do Wodociągów Płockich została
przekazana w pierwszej połowie roku kwota 1,1 mln zł z przeznaczeniem na dopłaty do cen
wody i ścieków, natomiast w celu zapewnienia mieszkańcom lokalnego transportu do
Komunikacji Miejskiej przekazano w formie rekompensaty środki w wysokości 10 mln zł. W
pierwszej połowie roku w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich
nieoświatowych miejskich jednostek organizacyjnych wydatkowano z budżetu środki w
łącznej wysokości 101 mln zł, a instytucje kultury otrzymały w formie dotacji kwotę prawie
12 mln zł. W ramach środków zabezpieczonych na współpracę z organizacjami
pozarządowymi (ponad 9 mln zł) w pierwszej połowie roku przeprowadzono szereg otwartych
konkursów na dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury, sportu, turystyki, zdrowia, opieki
społecznej czy oświaty. I na dzień 30 czerwca w formie dotacji uruchomiono łącznie kwotę
5,5 mln zł. Pozostałe wydatki będą poniesione w drugiej połowie roku. Inne znaczące wydatki
operacyjne to wypłata dodatków mieszkaniowych - w pierwszej połowie to 3,7 mln zł;
przekazanie środków na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, to ważna
pozycja - 1,3 mln zł. Niestety też duża pozycja - w pierwszej połowie roku na część
równoważącą subwencji ogólnej przekazano do budżetu państwa ponad 12 mln zł, czyli
„janosikowe”. Wydatki operacyjne miasta na realizację wszystkich ustawowych zadań gminy
z zakresu utrzymania czystości, zieleni – tutaj środki w wysokości 3,4 mln zł. Nowym
zadaniem, które w pierwszej połowie roku było przygotowywane do realizacji, jest wdrożenie
nowego systemu gospodarowania odpadami. I w Płocku, podobnie jak w całym kraju, od 1
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lipca zaczął funkcjonować dosyć sprawnie nowy system, zarówno pod względem odbioru od
mieszkańców odpadów komunalnych, jak i w zakresie przyjmowania obowiązkowych opłat.
Wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, w pierwszej połowie roku zrealizowane zostały na –
w mojej ocenie – na dobrym poziomie prawie 21%. W ostatnich 10 latach ten wskaźnik z
reguły był poniżej 20%, stąd naprawdę bardzo w mojej ocenie dobra informacja, dobrze
także wróżąca, jeśli chodzi o realizację większości inwestycji na koniec roku. W strukturze
poniesionych wydatków majątkowych na podniesienie kapitału zakładowego spółek gminnych
łącznie przekazaliśmy prawie 10 mln zł, z czego 3,8 mln zł dla MTBS na budowę budynku
mieszkalnego przy ul. Jasnej 13; wkład własny dla Wodociągów na realizację zadania pn:
„Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną – to były 3 mln zł;
dofinansowanie spółki Wisła Płock - 1 mln zł. W pierwszej połowie roku wydziały oraz
miejskie jednostki organizacyjne realizowały szereg zadań inwestycyjnych. I tutaj może
najważniejsze zadania realizowane z budżetu miasta, w pierwszej połowie zrealizowane, to
właściwie zakończenie już budowy ul. Otolińskiej – ponad 5 mln zł, ale także chociażby
budowa ulic na osiedlu Borowiczki – tutaj wydaliśmy około 1 mln zł, zbudowaliśmy parking
przy ul. Harcerskiej – 300 tys. zł, budowa hali warsztatowej, która właściwie już zakończyła
się. Mam nadzieję, że już niedługo także Państwo radni otrzymacie zaproszenie na odbiór,
znaczy nie odbiór, to byśmy mogli zobaczyć na własne oczy halę warsztatową z
wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych. Tutaj wydaliśmy środki w pierwszym półroczu
1.3 mln zł, czy budowa hali i boisk przy „16”, to jest prawie 2 mln zł. Zakończona została
także budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego w tym etapie, w którym planowaliśmy. Tutaj
w pierwszym półroczu zostało wydatkowane ponad pół miliona złotych. Podobnie ponad pół
miliona złotych na Śląską i Kaszubską wraz z brakującą infrastrukturą i również ponad pół
miliona rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 1, gdzie dzięki tej rozbudowie w tej chwili dzieci
mają dwie dodatkowe sale dydaktyczne i dwie grupy są więcej, a także sala do ćwiczeń i w
części także pomieszczenia administracyjne. Także były realizowane w zakresie placówek
oświatowych termomodernizacje poszczególnych szkół. Wiele, zwłaszcza nowych zadań
inwestycyjnych, było w pierwszej połowie roku przygotowywanych do realizacji, także
opracowywano dokumentacje projektowe. Warto podkreślić, że na na realizację szeregu
zadań inwestycyjnych miasto pozyskało bezzwrotne środki zewnętrzne. I tak one będą
rozliczone co prawda w drugiej połowie roku, ale warto o tym powiedzieć. W ramach
„Radosnej szkoły” na place zabaw przy szkołach podstawowych nr: 18, 20, 21, 23
pozyskaliśmy 230 tys. zł. Przebudowa alei Jana Pawła II zostanie dofinansowana z budżetu
państwa kwotą ponad 800 tys. zł., a przebudowa i rozbudowa Miejskiego Żłobka nr 4 kwotą
400.000 zł. Zadanie, które także kończy się. Zadanie polegające - i też wprowadzone w
trakcie roku - na budowie boiska do siatkówki i do tenisa, czyli zagospodarowanie tego
terenu wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego przy ul. Lasockiego. Tam
pozyskaliśmy prawie 150 tys. zł. W pierwszej połowie roku do budżetu wpłynęły środki
uzyskane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu
dwóch samochodów strażackich. Ponadto pozyskaliśmy środki z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu busa przystosowanego do
osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, to tyle takich informacji, które w telegraficznym
skrócie, a które wynikają z tego dokumentu, który Państwo otrzymali. Ja byłem na końcówce
pytania zadanego przez Panią radną Kulpę w kontekście deficytu i zadłużenia. Ja Państwu
chciałbym, ewentualnie mam do rozdania informację z ostatniej Wspólnoty, gdzie mamy
informację pokazującą jak wyglądają powiaty grodzkie i ich zadłużenie w końcu 2012 roku
jako procent dochodów. I tutaj Płock plasuje się w tej chwili na miejscu, w granicach 19,
dzisiaj na miejscu 19, dokładnie tak. Jeszcze dwa lata temu w tym samym zestawieniu, jeśli
chodzi o rok 2010, byliśmy w trójce najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu, w
trójce, byliśmy trzecim miastem najbardziej zadłużonym. Trzecim, byliśmy trzecim. Jeśli
chodzi o 2013 rok sytuacja w której zwiększamy niestety deficyt, zwiększamy zadłużenie, to i
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tak sprawi, że zgodnie ze wskaźnikami, które dzisiaj mamy założone, będziemy w granicach
15 miejsca i zadłużenie na dzisiaj jeszcze nie sięga 50% dochodów. W 2010 roku sięgało
prawie 60, ponad 57%. Dzisiaj tak naprawdę w sytuacji kryzysu mamy do wyboru albo
zrezygnować z realizacji wielu inwestycji, które są realizowane w dużej mierze i wówczas
rzeczywiście ograniczyć zadłużenie, albo utrzymać to tempo inwestycyjne i te potrzeby
inwestycyjne, które realizujemy dalej realizować, natomiast rzeczywiście – i to było
przedmiotem dyskusji na jednej z poprzednich sesji – nieco zwiększyć to zadłużenie. Ale,
powtórzę jeszcze raz, dzięki temu, że w ubiegłym roku mając dodatkowe wpływy z CIT
spłaciliśmy wcześniej zobowiązania, które zostały zaciągnięte w latach 2002-2010, dzisiaj na
taki manewr, nieco zwiększający deficyt i zadłużenie tym samym, możemy sobie pozwolić.
Jesteśmy jeszcze w dużo bardziej komfortowej i bezpiecznej sytuacji jako miasto, niż byliśmy
jeszcze dwa lata temu. Dlatego dziękuję za tą troskę. Warto ją podkreślać, warto o tym
pamiętać, natomiast, powtórzę jeszcze raz, dzisiaj zgodnie z dokumentami, zgodnie z
prognozami sytuacja jest bezpieczna i stabilna, choć bardzo niepokojące rzeczywiście do
połowy roku było to, że wpływów z CIT właściwie nie było, bo wpływy przy założonych 30
mln, czy 20-kilku milionach, wpływy rzędu pół miliona przez pół roku to właściwie 2%
założonych, przy tym, i też warto powiedzieć że – nie chciałbym się pomylić, Pani Skarbnik –
ale w ubiegłym roku to z CIT mieliśmy ponad 70 mln zł, tak? Tak. Ale ten wpływ i te
dodatkowe jak gdyby pieniądze, dzięki którym spłaciliśmy wcześniej zobowiązania, dzisiaj
sprawiają, że mamy ten margines pewien, który warto wykorzystać utrzymując także to
tempo inwestycyjne. Bo trzeba mieć świadomość, że dzisiaj inwestycje, które są realizowane,
to przede wszystkim praca i pieniądze dla wykonawców, dla podwykonawców, a więc dla
mieszkańców także Płocka, którzy te inwestycje najczęściej realizują. Także to tyle, dziękuję
bardzo. Jestem do dyspozycji Państwa.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Panie Prezydencie! Mniej mnie interesuje
oczywiście sytuacja innych powiatów grodzkich, a bardziej mnie interesuje sytuacja miasta
Płocka i o to chciałbym zapytać. Nie będę się odnosił do tej informacji. Faktycznie jest to
zestawienie po pierwsze dochodów i wydatków, które są w miarę dobrze realizowane poza
inwestycyjnymi, które wiadomo trwają i będą za chwilę, jeśli chodzi o wzgląd finansowy,
również dobrze rozliczone. Ale chciałbym zapytać o rzecz myślę, która nas tu wszystkich
radnych najbardziej trapi, o którą pytaliśmy podczas Komisji, między innymi, Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej, na której byłej, Panią Skarbnik. Otóż dowiedzieliśmy się, że
zakończymy rok najprawdopodobniej dziurą budżetową, czy też pomniejszonymi dochodami,
bo to tak właściwie trzeba by powiedzieć, o 69 mln. Po pierwsze chciałbym zapytać, czy jest
to prawdziwa informacja. Po drugie wiemy również, że już mamy za sobą jeden kredyt. I
teraz jest pytanie zasadnicze takie: co zrobimy w sytuacji, gdy to co przed chwilą
powiedziałem, a Pan Prezydent jak gdyby potwierdził, że wszystkie inwestycje są na tyle
zaawansowane i na tyle podpisane umowy, że one jakby zadziałać muszą pod względem i
finansowym i wykonawczym, jeśli chodzi o prace i roboty budowlane, to po pierwsze co
będzie niosło skutek, jeśli chodzi o wydatki dla miasta Płocka i zmniejszą się dochody o 69
mln. Tym samym zmniejsza się pułap, jeśli chodzi do obliczenia zadłużenia w stosunku do
dochodów. Jaki to będzie miało wpływ ostateczny, jeśli faktycznie jest to 69 mln. I pytanie,
czy wtedy się nie przesuniemy kilka kroków, kilka punktów, jeśli chodzi o te wyliczanki, które
Pan Prezydent nam za chwilę przedstawi. To jest po pierwsze. Po drugie - jakie kolejne
zobowiązania kredyty, będziemy zaciągać, jakie ewentualne inwestycje przerzucimy na
pozostałe spółki, które co prawda nie będą generowały problemu zadłużenia dla miasta
Płocka, ale generalnie będą jakby wpływały na kondycje finansową całego miasta. A wiemy,
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że spółka Inwestycje Miejskie ma wydać obligacje, a więc to jest to. Ile z tych inwestycji i
zapłaty wykonawcom, o których Pan Prezydent wspomniał, przerzucimy na rok przyszły. 69
mln w dochodach to jest bardzo dużo. Jeśli to odniesiemy do skali zadłużenia na dzisiaj plus
to, co będziemy musieli jakby dobrać, to myślę, że przekroczymy te 50%. Chyba, że jestem
w błędzie, to proszę mnie z tego błędu wyprowadzić. A ponadto, jakie to będzie miało skutki,
gdzie będziemy pożyczali, co będziemy pożyczali, co będziemy przesuwać, jakie płatności
przerzucimy na rok przyszły. Jeśli Pan Prezydent twierdzi, że z inwestycji nie będziemy
rezygnowali, co jest jak gdyby oczywiste i myślę słusznym postępowaniem, choć kilka
inwestycji można było nie rozpoczynać i one nie są najtrafniejsze, ale to już pomijam, ale ich
skutki będziemy jakby odczuwać. I to jest jakby zasadnicze pytanie i myślę, że dalej
będziemy mogli kontynuować dyskusję na temat tego materiału.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Pawłowi Kolczyńskiemu.
Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: „Dziękuję. Panie Przewodniczący! Panowie
Prezydenci! Wysoka Rado! Mi nasunęło się też kilka pytań w związku z tą dodatkową
informacją, którą Pan Prezydent przedstawił, jak również mam kilka pytań, które jakby są
kontynuacją dyskusji, która była między innymi na Komisji Gospodarki Komunalnej. Pan
Prezydent wskazał nam, że istnieje określony poziom zadłużenia, natomiast oczekujemy, że
pewne rodzaje środków, które do tej pory nie wpłynęły, wpłyną na przykład w drugiej
połowie roku. Między innymi chodzi tutaj o środki z budżetu państwa, które są przeznaczone
na inwestycje, czy na przedsięwzięcia współfinansowane właśnie z budżetu państwa. Mam
pytanie, czy jesteśmy pewni, że te środki wpłyną i co, jeżeli okaże się, że ze względu na
chociażby problemy budżetu państwa nastąpią jakieś przesunięcia w zakresie tych płatności
na rok 2014. Czy w takiej sytuacji jakby można podejrzewać, że ta sytuacja finansowa
miasta może jeszcze bardziej ucierpieć? To jest pierwsze jakby zagadnienie. W informacji,
którą Pan Prezydent przedstawił wynika, że niezrealizowanie dochodów w zakresie zbywania
majątku wiąże się z tym, iż 27 postępowań miało wynik negatywny. Chciałbym uzyskać
jakby większą informację, czy to oznacza, że nie było chętnych na nabycie poszczególnych
składników, czy też jakie inne okoliczności spowodowały to, że postępowania, które były
prowadzone w tym zakresie zakończyły się właśnie z wynikiem negatywnym. Trzecie pytanie
dotyczy też między innymi też tego, o czym mówił Pan Prezydent. Wspominała również o
tym Pani Skarbnik na komisji. Mianowicie o tym, że o ile w pierwszych sześciu miesiącach
rzeczywiście sytuacja finansowa w zakresie CIT była dramatyczna, o tyle pewna jaskółka już
się pojawiła poprzez to, że kilka milionów złotych do budżetu miasta z tego tytułu z CIT
wpłynęło. Natomiast, czy posiadamy w tej chwili informację, jaka jest realna perspektywa –
nie wiem, czy to informację z urzędów skarbowych, z Ministerstwa Finansów – jaka jest
realna perspektywa wpływów do budżetu miasta z tytułu CIT i PIT w drugiej połowie tego
roku. Czy jakieś informacje się pojawiają, które by pozwoliły zweryfikować, zaplanować i
ocenić tą sytuację w drugim półroczu? I dwie ostatnie kwestie. Na komisji Pani Skarbnik też
przekazała bardzo, bardzo ciekawą informację. Ona się wpisuje jakby też w dyskusję na
temat „janosikowego”, która prowadzona jest na kanwie przykładu województwa
mazowieckiego, a mianowicie w latach obowiązywania przepisów umownie mówiących o
„janosikowym” z budżetu miasta zostało przekazane do budżetu państwa 246,5 mln zł. Przez
te lata przekazaliśmy około 30% budżetu miasta w ramach właśnie „janosikowego”. W
ostatnim czasie pojawiły się różne inicjatywy. Obok inicjatyw obywatelskich dotyczących
zmian przepisów „janosikowego” pojawiły się również działania związków i stowarzyszeń
zrzeszających między innymi miasta polskie, które jakby dążą i promują wprowadzenie
określonych zmian w zakresie przepisów dotyczących „janosikowego”. Mam pytanie, czy
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Płock do tych inicjatyw się przyłączył, czy też zamierza się przyłączyć, a jeżeli nie, to
ewentualnie czy prowadzi jakieś działania, które mają na celu promowanie tych rozwiązań,
które będą rozwiązaniami korzystniejszymi dla miasta, ponieważ Płock akurat znajduje się w
takiej sytuacji jak województwo mazowieckie - mając określony, dość wysoki poziom
dochodów musi się tymi własnymi dochodami dzielić. I ostatnie pytanie. Też na którejś z
ostatnich komisji była kwestia poruszana - bodajże, jeżeli dobrze pamiętam brakowało jakby
podsuwania i danych w tym zakresie, chodzi mi o wpływy z opłaty śmieciowej, jak ona się
kształtuje w stosunku do założeń, które przyjęliśmy wprowadzając jakby na plan finansowy
miasta i na przychody miasta tą pozycję. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Prezydencie, powiem tak. Powiedział Pan, że
cały czas mamy kryzys. W takim razie proszę zweryfikować to, co przedkłada nam rząd,
ponieważ w ustach Ministra Rostowskiego wynika, że kryzysu już nie mamy. A jeśli Pan
Minister jest trochę oderwany od rzeczywistości i realiów funkcjonowania samorządów, to
należy to po prostu zweryfikować. To jest jedna kwestia. Nie odpowiedział Pan, tak
naprawdę, na dwie zasadnicze kwestie. Być może akurat nie słyszał Pan tej części pytania,
więc powtórzę, bo kierowałam je wtedy do Pani Skarbnik, bo nie było Pana na sali – jaki
Państwo przewidujecie deficyt na koniec 2013 roku w obliczu tych realiów, które Państwo
zastaliście, takiego wykonania dochodów, a także szeregu płatności w drugim półroczu 2013
roku, bo niestety ten budżet, który obejmuje pierwsze półrocze, nie obejmuje większości
płatności inwestycji, które albo są realizowane albo będą realizowane w tym i w następnym
roku. To jest druga sprawa. Nie powiem już nic w punkcie dotyczącym informacji o przebiegu
wykonania finansów instytucji kultury, ale tutaj nie jestem w stanie o tym nie powiedzieć,
ponieważ to jest ściśle powiązane z materiałem, który teraz omawiamy, bo informacja o
finansach instytucji kultury jest załącznikiem do budżetu wykonania za pierwsze półrocze, a
tak naprawdę bije w Pana, bo jaki Pan, tak naprawdę, prowadzi nadzór nad instytucjami
kultury w mieście Płocku – chyba, że tak jak Pan się wypowiadał niedawno w prasie – Pan nie
ma zupełnie wpływu na instytucje kultury - mam na myśli Płocki Ośrodek Kultury, jak
Państwo jako Urząd Miasta nadzorujecie wydatkowanie środków finansowych z instytucji
kultury, które w pewnych pozycjach kosztowych mają wykonanie po pierwszym półroczu
105% w porównaniu do roku. W związku z tym, jeśli zakładamy, że półrocze maksymalnie,
nie wiem, 70% można wydać, bo to jest instytucja kultury i większość imprez kulturalnych
jest załóżmy w pierwszym półroczu, ewentualnie jeszcze okres wakacyjny, to rozumiałabym
w pierwszym półroczu wykonanie gdzieś w granicach szacunkowo 60%, ale 105%? I to nie
są imprezy. To jest reklama, reprezentacja, prenumerata prasy - na przykład takie pozycje.
W związku z tym jak Państwo tak naprawdę nadzorujecie wydatkowanie środków
finansowych, bo jak mniemam za chwilę będziemy musieli dokładać środków finansowych do
POKiS. I teraz kolejne pytanie zapewne, którego Pan nie usłyszał: czy prawdą jest, że
Państwo zwracaliście się do instytucji, wydziałów, instytucji podległych Urzędowi Miasta
Płocka o cięcie kosztów w tym zakresie, czyli de facto szukania pieniędzy teraz w budżecie,
bo zastaliście Państwo większą dziurę budżetową. W związku z tym jak to wygląda od
Państwa strony pod kątem chociażby POKiS, który potrafi w takim zastraszającym tempie
realizować wydatki, a Państwo niestety nie prowadzicie nadzoru nad gospodarką finansową w
tym zakresie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poinformował, że od
mieszkańca miasta Płocka Pana Pawła Stefańskiego wpłynął wniosek o udzielenie głosu w
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tym punkcie obrad.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! W
kontekście nadzoru i tych tutaj informacji, które Pani radna podaje, znaczy na bieżąco nadzór
jest prowadzony. To, że na przykład za prenumeratę prasy na przykład tam jest 100%
wykonania.... Ale jeśli mogę powiedzieć, to ja nie wiem co się pod tym kryje w tym
momencie, natomiast możemy poprosić Pana Dyrektora POKiS o wyjaśnienia. Natomiast
prenumeratę prasy, jeśli dokonało się jej, za przeproszeniem, w pierwszym miesiącu, tak,
tego roku na cały rok, to już jest 100% wykonania i tutaj jak gdyby ja nie będę dyskutował.
To Pani o tej prenumeracie powiedziała. Logika każe w ten sposób na to patrzeć. Natomiast,
jeśli coś zostało już wydane, to znaczy, że nie powinno być wydane w drugim półroczu. Być
może była taka potrzeba, że w pierwszym półroczu zostało zrealizowane to zadanie, które
powinno być zrealizowane. Więc to jest pierwsza uwaga. W kontekście zwracania się do
poszczególnych jednostek o poszukanie oszczędności jest to jak najbardziej racjonalne
zachowanie w sytuacji, w której mamy pełną świadomość, że dochody zwłaszcza w połowie
roku są zrealizowane na niewystarczającym poziomie, żeby pokryć wydatki do końca roku. I
to jest dla mnie racjonalne, że także szukamy oszczędności. I tutaj nie ma w tym nic
nadzwyczajnego. Po prostu tam, gdzie te oszczędności są, to poszczególne wydziały, czy
poszczególne jednostki, taką informację otrzymają albo otrzymały. I tutaj też nie widzę w
tym nic nadzwyczajnego zwłaszcza, że w takiej sytuacji warto na pewno oszczędzać. Trzecia
rzecz. Znaczy tutaj Państwo z jednej strony – i to jest jak najbardziej zrozumiałe, tylko nie
wszystko jak gdyby dzisiaj jest, bo z jednej strony rozmawiamy na temat materiału za
wykonanie budżetu za pierwsze pół roku i ten materiał Państwo otrzymali. Mam nadzieję, że
że co do tego materiału wszystkie wątpliwości są wyjaśnione albo będą wyjaśniane.
Natomiast dyskusja toczy się – i słusznie być może – o tym, co dzieje się już w trakcie
drugiego półrocza, i bardzo dobrze. Natomiast tak jak powiedziałem, akurat w pierwszym
półroczu to informacje na temat dochodów, zwłaszcza dochodów z CIT były, także dla nas, w
żaden sposób niewytłumaczalne. Pani Skarbnik zwracała się do tego Urzędu Skarbowego w
Radomiu z pytaniem. Bo w jaki sposób można zaplanować dochody, jeśli po pierwszym
półroczu one są na poziomie 2% jedynie. Czyli właściwie tutaj brakuje rzeczywiście środków.
Natomiast całe szczęście, że ostatnie dwa miesiące to już jest pod tym względem nawet nie
jaskółka, tylko że jeśli utrzyma się to tempo rzeczywiście wpływów z tego tytułu, jeśli chodzi
o CIT z dochodów, to tak naprawdę ten problem z dziurą budżetową będzie na pewno dużo,
dużo mniejszy. Oby go w ogóle nie było. W kontekście Pana Ministra Finansów – on raczej
mówił o początku końca kryzysu. Niestety kryzys jeszcze jest zwłaszcza jeśli chodzi patrząc
na te wskaźniki dochodów i to jest kryzys, który dotyka niestety ale nie tylko Płock, ale całą
Polskę, stąd korekta budżetu za chwilę państwa i stąd różnego rodzaju korekty w budżetach
poszczególnych samorządów. Natomiast tutaj odnosząc się także do poszczególnych pytań
Państwa radnych. W kontekście inwestycji – z jednej strony inwestycje realizujemy przecież
jako prezydent, zastępcy, jako urząd, raczej tylko te, które są zapisane w budżecie. Jeśli nie
zrealizuję jakiejś inwestycji, to w tym momencie Państwo nie dacie mi absolutorium. Więc do
momentu, tak naprawdę, dopóki nie będzie zdjęcia z budżetu, będziemy je realizować
wierząc, że także jest to wola Państwa radnych i w ten sposób będziemy realizować
inwestycje. Oczywiście, jeśli będzie jasne, że jakąś inwestycję można zdjąć i Państwo się z
tym zgodzicie, to ją zdejmiemy, bez dwóch zdań. Więc tu jak najbardziej. Teraz pytanie Pana
radnego Kolczyńskiego. Panie radny, Pan pytał co zrobimy, jeśli środki, które są założone,
które powinny wpłynąć z budżetu państwa, nie wpłyną. Raczej nie możemy domniemywać,
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że Państwo Polskie nie wywiąże się z obowiązku wobec samorządów, czyli swoich
mieszkańców, więc ja dzisiaj nie zakładam takiego scenariusza, bo to by oznaczało, że
musiałbym jakieś rezerwy poczynić na kilkadziesiąt milionów złotych. To jest, bym tak
powiedział, też w przypadku innych samorządów mam nadzieję nie będzie miało miejsca.
Jeśli chodzi o przetargi po prostu nie było chętnych, czyli tutaj przetargi były, natomiast
chętnych do zakupu nieruchomości nie było. Jeśli chodzi o „janosikowe” – tak, wpisujemy się
w każdą właściwie inicjatywę, o której mamy wiedzę, że taka jest, i to zarówno, jeśli jest to
inicjatywa obywatelska, jak i inicjatywa na przykład parlamentarna. Natomiast problem
polega na tym - i tutaj doskonale Państwo wiecie - że tutaj żadne podziały polityczne nie
mają wpływu. Tutaj po prostu za „janosikowym” są wszystkie gminy i wszyscy posłowie z
tych terenów, którzy korzystają z „janosikowego”, przeciwko „janosikowemu” są wszyscy ci,
którzy to „janosikowe” płacą. I tutaj żadne podziały polityczne nie mają raczej żadnego
znaczenie. Mogę tylko dodać, że jutro w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie, na
którym będę, w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie będziemy rozmawiać o „janosikowym”. Jeśli
będę miał większą wiedzę na ten temat, to na pewno też się tą wiedzą podzielę. Jeśli chodzi
o wpływy z opłaty śmieciowej te wpływy to znowu temat tego roku, czyli drugiej połowy,
przepraszam, roku. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie w tym momencie takiej informacji
udzielić jak to wygląda po tych właściwie miesiącu, dwóch, kiedy to już te wpływy są, są
przyjmowane opłaty śmieciowe. […] Około 1 mln zł, 1,5 mln zł to są i wpływy następują na
bieżąco. Ale więcej będziemy mogli powiedzieć, sądzę, po pierwszym kwartale przyjmowania
tych wpływów. To tak chyba tak jak mogłem, tak odpowiedziałem na pytania Państwa.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej Anieli
Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący!
Panowie Prezydenci! Ja chciałam zadać trzy pytania. Odnośnie budżetu za pierwsze półrocze
na Komisji Gospodarki Komunalnej Pani Skarbnik informowała nas o wykonaniu. Ja
troszeczkę sobie pospisywałam i na jedno pytanie bym prosiła, żeby Pani Skarbnik wyjaśniła
mi to, co podyktowała. Wydatki majątkowe planowanie 144 mln tam z jakimś haczykiem,
wykonanie 29 mln i ileś tam jeszcze groszy, co stanowi 21%. Ja po prostu chciałabym
wiedzieć, dlaczego wykonanie jest takie niskie, a było planowane 144 mln. Następnie żeśmy
rzeczywiście rozmawiali bardzo dużo o budżecie. Pani Skarbnik nam podawała, że jest
niedobór na pierwsze półrocze 49 mln, a do końca roku ten niedobór przekroczy na pewno
60 mln, tak, jak tu słyszę – 69 mln. Zadaliśmy pytanie, czy Pani Skarbnik poinformowała już
Pana Prezydenta o tym niedoborze i co robi, żeby coś zmienić w tym temacie. Niestety
powiedziała, że jeszcze Pan Prezydent nie wie. Także ja myślę, że rzeczy takie główne, a to
są finanse, to Pan Prezydent powinien wiedzieć wcześniej o pewnych sprawach, co się
szykuje, żeby po prostu w jakiś sposób zaradzić, może nie podpisywać rzeczywiście umów na
niektóre inwestycje. I do tych inwestycji chciałam również powrócić, bo tutaj dużo mówił
kolega Iwaniak. Ja wychwyciłam po prostu jedno takie zdanie, które chciałam sobie wyjaśnić,
bo wiem, że inwestycje są potrzebne te co są robione, natomiast powiedział kolega Iwaniak,
że niektóre inwestycje nie są trafne, czyli niepotrzebne. Ja bym chciała dowiedzieć się kolego
Iwaniak, które to inwestycje, bo być może ja mam inne zdanie. Chciałabym wiedzieć, które
to są inwestycje rozpoczęte i nie są trafne. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek
o udzielenie głosu Panu Pawłowi Stefańskiemu.
Wynik głosowania:
za – 10
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przeciw – 3
wstrzymujące – 3
Rada Miasta Płocka udzieliła głos Panu Pawłowi Stefańskiemu.
Pan Paweł Stefański powiedział: „Powodowany troską o stan finansów miasta Płocka, po
zapoznaniu się z materiałami - tą grubą książką – oraz tutaj tymi głosami, chciałbym
ustosunkować się taką refleksją do tego rankingu zadłużonych miast będących powiatami
grodzkimi. Otóż dobra pozycja 19 każe mi powiedzieć tak: z faktu, że na Kubie jest gorzej
nie wynika z tego, że u nas jest tak bardzo dobrze. Natomiast, jeśli chodzi o stan finansów,
to ja powiedzmy może tak streszczę to, co powiedziałem podczas swojego wystąpienia
przedwakacyjnego. To będzie tak: skakać, rzucać i debecić, grać, balować i promować, bida
musi pofolgować. Na razie jest na 49 plus 20 mln kredytu plus te 12 mln, co trzeba Orlenowi
nadpłaty zwrócić, to jest tak na oko lekko powyżej 80 mln. Dziękuję. Tak trzymać! To
wszystko.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Ja
tylko w kontekście z jednej strony odpowiadając, z jednej strony uściślając pewne
informacje. Jeśli chodzi o wykonanie wydatków majątkowych, to tak jak powiedziałem, blisko
21%. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne jest to jeden z najwyższych wskaźników w ciągu
ostatnich 10 lat. Z reguły to było kilka bądź kilkanaście procent, a to jest - do Pani radnej
Anieli Niedzielak – związane z cyklem inwestycyjnym. Z reguły radni uchwalają budżet, w
tym budżecie są zapisane odpowiednie inwestycje, następuje w najlepszym wypadku
procedura przetargowa, następnie wykonawca wchodzi na plac budowy i po wykonaniu
jakiejś części przynajmniej albo całości inwestycji składa fakturę i z reguły te faktury
spływają w drugiej połowie roku, a nie w pierwszej połowie roku. Dlatego to tutaj 21% to
jest naprawdę bardzo wysoki wskaźnik. Jak mówię rzadko przekraczano 20% w ciągu
ostatnich 10 lat. Ja w kontekście, Szanowni Państwo, dochodów jeszcze raz wrócę do
tego, w jakiej wysokości będzie dziura, tego jeszcze nie wiemy, stąd kwestia raczej
oszczędności dzisiaj, jeśli chodzi o wydatki bieżące i szukania także oszczędności w
przypadku wydatków inwestycyjnych. W roku ubiegłym z CIT wpłynęło 74 mln zł ponad.
Myśmy w tym roku założyli oszczędnie tam około dwudziestu kilku. W tej chwili w planie
mamy 23,5 mln zł. I na półrocze było niecałe 0,5 mln. W tej chwili jest 5,5 mln. Czyli
pytanie, czy kolejne cztery miesiące, które mamy: wrzesień, październik, listopad, grudzień,
jeśli będą na tym samym poziomie w jakim teraz w ostatnich dwóch miesiącach ten podatek
CIT wpływał albo większym, także warto to podkreślić, że także mamy do czynienia z
większymi wpływami z tytułu podatku PIT, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, ponieważ
podatnicy ci, którzy zarabiają więcej, weszli w ten wyższy próg podatkowy, a więc tutaj także
są wyższe wpływy, więc ta dziura budżetowa, jeśli będzie, to jestem przekonany, że nie
będzie w tak dużej wysokości jak powiedziała Pani Skarbnik, aczkolwiek dzisiaj na pewni jest
to wyraźny sygnał do tego, żeby poszukać oszczędności i takich oszczędności szukamy. To
tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
Informację o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2013 r.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 4
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wstrzymujące – 0
Rada Miasta Płocka przyjęła ww. informację.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wynik głosowania:
za – 16
przeciw – 4
wstrzymujące – 0
Rada Miasta Płocka przyjęła ww. informację.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie
Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 2
wstrzymujące – 3
Rada Miasta Płocka przyjęła ww. informację.

Ad. pkt 6
Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym, w
tym ocena funkcjonowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka reformujących
zarządzanie i finansowanie oświaty stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Szanowni Państwo! Na początek chciałem powiedzieć, iż taki mieliśmy plan, aby ten
materiał zdjąć z porządku obrad, dlatego że ta druga część mówiąca o ocenie
funkcjonowania zarządzeń prezydenta i tak naprawdę najbardziej to, co nas interesuje:
skutkach ludzkich i zwolnieniach, jeśli chodzi o nauczycieli i administrację, nie do końca
jest jasna, ale doszliśmy do konsensusu z Panią z Urzędu Miasta, że ta informacja, jeśli o
nią poprosimy, będzie jak gdyby uzupełniona. Stąd kilka zdań na ten temat powiem. To
oczywiście świetnie obrazuje rok 2013/2014. Można by się praktycznie do tego nie
odnosić. Wiemy jak to funkcjonowanie w tym roku szkolnym tych placówek oświatowych
będzie wyglądało. Natomiast rzeczą, która niepokoi oczywiście, być może powód jest
błahy, ale dla mnie jako człowieka, dla którego związki zawodowe są instytucją dużej
wagi i bardzo ważne, a przecież one dbają między innymi o zatrudnienie - i mówię tu o
tych związkach oświatowych - to jest to, iż z uwagi na brak konsultacji ze związkami
zawodowymi zarządzenia Pana Prezydenta są nieważne, a dalej je realizujemy. Ale jak
dowiedziałem się na komisji, nowe zarządzenia są już dzisiaj w konsultacji, a więc
poszliśmy po rozum. Natomiast druga część materiału, jeśli chodzi o mnie, nie oddaje
całości skutków wprowadzenia tych ważnych, nieważnych – nie ma to na dzisiaj
znaczenia, bo one za chwilę staną się ważne, bo wiem, że są w konsultacjach –
zarządzeń. Bo to jest stan na marzec 2013 r. Myślę, że lepiej byłoby, gdybyśmy porównali
rok szkolny 2013/2014, 2012/2013 i 2011, ale z danymi na koniec września, dlatego że,
ja nie jestem fachowcem od oświaty, ale dobrze wiemy, że część tych planów
organizacyjnych w szkołach jest jak gdyby aneksowana i tak naprawdę one ostatecznie
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są zatwierdzane do końca września, więc myślę, że byłoby lepiej, gdybyśmy mieli dane,
jeśli chodzi o ilość nauczycieli, o ilość kadry w administracji, na koniec września 2013
roku i wtedy byśmy mogli zobaczyć, jakie skutki osobowe niosą za sobą właśnie
zarządzenia Pana Prezydenta. Chciałem również powiedzieć, iż te zarządzenia jakby w
swojej logice one może nie są najgorsze i pewne rzeczy trzeba było oczywiście
uporządkować, natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę, iż jest to swoisty, moim
zdaniem, kaganiec finansowy dla dyrektorów szkół. Bo otóż dzisiaj okazuje się, że po
części może słusznie, po części, ale nie uwzględnia niestety skutków, pewnych skutków
społecznych, o których za chwilę powiem, taka logika. Otóż okazuje się, że – i to jest
fajne w materiale, to jest właśnie najfajniej w materiale ujęte – że jest to autonomia
dyrektorów. Mogą sobie kształtować ten budżet jak chcą, ale w ramach tylko tych
pieniędzy, które wynikają z ilości uczniów. I okay, ale niestety okazuje się, że wiele
placówek ma do czynienia z uczniem szczególnym i ci uczniowie nie powinni tłoczyć się w
klasach trzydziestoosobowych, dwudziestokilkuosobowych, bo oni wymagają jak gdyby
specjalnej pracy. Dyrektor placówki oświatowej, szkoły podstawowej, gimnazjum niestety
zmuszony jest do tego, by w ramach tego, jak ja to nazwałem, kagańca finansowego, bo
jak przekroczy budżet skutki będą oczywiste. Niestety musi zafunkcjonować, a więc
bardzo często odstawia na bok wrażliwość społeczną trudnej młodzieży, a z taką mamy
również do czynienia, ale i tej, która potrzebuje jak gdyby trochę innego podejścia, a
patrzy tak naprawdę tylko na tylko wynik finansowy. Sprowadzamy oświatę wyłącznie do
kalkulacji finansowej. Wielokrotnie – powtórzę to jeszcze raz – wielokrotnie jako SLD,
jako klub na tej sali godziliśmy się jak nie na podwyżki, na cięcia i godzimy się na pewną
reorganizację w obliczu tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, jeśli chodzi o budżet 2013
roku, by pewne cięcia robić, natomiast Panie Prezydencie nie wmówi Pan nam, że 7 mln
oszczędności na oświacie nie będzie miało skutków w postaci etatów i dla nauczycieli i dla
tej kadry administracyjnej. A nie do przyjęcia dla mnie jest natomiast, iż dozorców
zastępujemy monitoringiem bądź pracownikiem ochrony. Chciałem Państwu powiedzieć –
a myślę, że rynek ochrony znam dobrze, bo pracowałem w tej firmie – bardzo często ci
pracownicy to są emeryci. Fajnie, że sobie dorabiają, ale szkoda, że ci, którzy jeszcze są
w wieku produkcyjnym idą na bruk. Ba mało, często ci ludzie pracują na czarno albo na
umowy tzw. śmieciowe i za 3 zł bądź 4 zł za godzinę. Teraz jest pytanie: czy tak
powinniśmy postępować? Oczywiście liberałowie, ich wrażliwość, to jest właśnie
kwintesencja tego, co tutaj robimy. Apelowałbym w wielu przypadkach o jakby rozsądek
poluzowanie i danie szansy dyrektorom do tego, by mogli zafunkcjonować i reagować jak
gdyby na tą potrzebę społeczną. Cieszę się natomiast, że po 2 czy 3 latach zaniechania i
podwyżek w oświacie, w całym systemie oświaty, a więc dodatku motywacyjnego, czy
podwyżek dla administracji Pan Prezydent w końcu się zdecydował. Mam nadzieję, że w
roku 2014 podwyżki dostaną również pozostali pracownicy samorządowi, bo myślę, że
również na to zasługują. Ale wracając do tego zestawienia, o które chciałbym poprosić i z
którego będzie jasno wynikało, bo myślę, że te dane są tu lekko poukrywane, to
chciałbym, żeby zrobić to zestawienie pokazując każdą szkołę po kolei, ilość oddziałów,
ilość uczniów, ilość nauczycieli w ramach danej szkoły zatrudnionych, ilość etatów oraz
pracowników administracji, ale w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, bo
to co mamy w tym materiale – sprytnie zresztą przedstawionym, to trzeba przyznać,
Panie Prezydencie, sprytnie przedstawionym – to są dane na marzec 2013, a tak
naprawdę we wrześniu 2012 weszły dopiero te zarządzenia, a więc nie mamy pełnego
jakby skutku osobowego. O to bym na początek bardzo prosił. I muszę powiedzieć, że z
dużym niepokojem również przyjmuję te propozycje, które Pan Prezydent wysłał do
związków zawodowych. Mówię oczywiście o liczebności na przykład w szkołach
zawodowych. Jeśli tam będziemy dopuszczali powyżej 30 uczniów, to na pewno
wychowamy bardzo dobrych spawaczy. Dziękuję.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Pawłowi Kolczyńskiemu.
Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: „Dziękuję, Panie Przewodniczący. Też jakby
kontynuując tą dyskusję, która miała miejsce w tej problematyce i dotyczącą tej
informacji na Komisji Komunalnej chciałbym podpytać jeszcze, sformułować pewne tezy
w dwóch kwestiach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o sześciolatków w pierwszych klasach na
komisji zostało nam obiecane, iż otrzymamy informację jak procentowo kształtuje się w
stosunku do ogólnej liczby sześciolatków w Płocku liczba tych dzieci sześcioletnich, które
poszły do pierwszej klasy. Po drugie, jeżeli chodzi również o sześciolatków z kampanii
informacyjnej prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, która z jednej strony
zachęca do posyłania dzieci sześcioletnich do pierwszych klas wynika, że 90% rodziców,
którzy posłali sześciolatki do pierwszej klasy jest usatysfakcjonowanych z tego faktu.
Mam pytanie, czy jesteśmy w stanie ocenić w jaki sposób dotychczas przebiega nauka,
nauczanie sześciolatków w płockich szkołach, jak kształtuje się, czy pojawiały się
jakieś problemy, trudno tu powiedzieć o problemach wychowawczych, nie wiem,
edukacyjne, które dotyczyły tego kręgu dzieci, czy jakieś problemy ze strony rodziców,
którzy zdecydowali się wysłać sześciolatki do pierwszych klas, czy to w poprzednim, czy
może już aktualnym roku szkolnym się pojawiły. I druga kwestia. Pan Prezydent akurat
przy okazji absolutorium mówił, że go nie chwalę, to może tym razem go wprost
pochwalę. Chodzi mianowicie o tą informację, która też została nam przedstawiona na
Komisji Komunalnej. Mamy do czynienia ze zmianą przepisów w zakresie funkcjonowania
przedszkoli i prowadzenia zajęć dodatkowych. Szczegółowo to Pan Dyrektor i Pani
Dyrektor omówili na Komisji Komunalnej. Jakby z punktu widzenia tego zamieszania,
które wynikło znowu jakby z inicjatywy MEN, a zostało potwierdzone wolą polskiego
ustawodawcy, jakby moje chwalenie polega na tym, że mam nadzieję, że te założenia,
które zostały opracowane w tym zakresie, a które polegają de facto na zapewnieniu
każdemu oddziałowi przedszkolnemu 4 godzin zajęć dodatkowych w tygodniu zostanie
zrealizowane. Pan Prezydent też tu jakby chwalił się, że te rozwiązania płockie jakby są
przedmiotem zainteresowania innych samorządów. To też jakby świadczy o tym, że ten
program, który tutaj został w zakresie zajęć dodatkowych opracowany, jakby
przynajmniej w założeniach jest dobry. Natomiast odnośnie tego mam jeszcze dwa
pytania. Został opracowany pewien program, pewien sposób zorganizowania zajęć
dodatkowych, natomiast mam pytanie: kiedy faktycznie, zgodnie z tym projektem i w ten
sposób te zajęcia dodatkowe w płockich przedszkolach zostaną wdrożone? Czy to będzie
już z początkiem października, listopada, bo nie chciałbym, żebym tak jak na tej sesji
mówię słowa pozytywne, okazało się, że na sesji październikowej muszę powiedzieć, że
jestem rozczarowany realizacją tego programu. I druga kwestia. Jest takie zagadnienie,
które dotyczy osób, które te zajęcia dodatkowe będą prowadziły. Oczywiście jest w tym
programie sformułowanie pewnych preferencji dla nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach itd., itd., natomiast mam pytanie o osoby, które do tej pory w różnych
przedszkolach te zajęcia prowadziły. Były to w wielu przypadkach osoby z zewnątrz, które
na podstawie jakichś stosunków prawnych te zajęcia w poszczególnych oddziałach, w
poszczególnych przedszkolach realizowały. I mam pytanie: co z tymi osobami stanie się
po jakby wprowadzeniu tych nowych zasad prowadzenia zajęć dodatkowych? Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja chciałbym
dwie uwagi wnieść do tego materiału i zapytać o dwie kwestie. Po pierwsze chciałbym
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powiedzieć, że te zmiany, które tutaj widzimy w tym dokumencie, które zostały
przedstawione w tym dokumencie, musiały nastąpić, nastąpiły i uważam, że zostały
przeprowadzone w sposób bardzo dobry i w związku z tym należą się niewątpliwie tutaj
słowa uznania dla całego pionu zajmującego się oświatą. Natomiast ja mam takie dwie
praktyczne uwagi co do funkcjonowania płockich szkół, szczególnie podstawowych i
prosiłbym, żeby ktoś mi na to odpowiedział albo przedstawił jak to będzie rozwiązane.
Pierwsza sprawa to jest - rozmawiamy na temat informacji o funkcjonowaniu płockich
placówek oświatowych, więc pierwsza rzecz, która mnie nad wyraz interesuje to są
sklepiki szkolne. Sklepiki szkolne, które nie wiem, czy w dalszym ciągu, ale media
podawały w zeszłym roku i wzbudziło to moje wielkie zaniepokojenie, podawały co tam
jest sprzedawane. Trudno sobie wyobrazić, że dziecko, które ma do 10 lat albo nawet do
15 je chipsy i popija to napojami wysokoenergetycznymi, a taka była praktyka. Mam
nadzieję, że takiej praktyki nie ma. I chciałbym, żebyście Państwo jako właściciele tych
obiektów oświatowych odpowiedzieli mi na pytanie, czy już jest tak rozwiązana ta
kwestia, że te sklepiki przyszkolne, które szkoły wynajmują podmiotom gospodarczym,
nie prowadzą sprzedaży takich towarów. Jeżeli się coś takiego dzieje, to chciałbym
usłyszeć jak Państwo chcecie rozwiązać tą kwestię, jak to widzicie. To jest takie pierwsze
zagadnienie. I drugie zagadnienie też, które było szeroko medialnie omawiane, ale
chciałem do tego wrócić, gdyż takie do mnie dotarły ostatnio informacje, które trudno mi
jest to sobie wyobrazić. Wyobraźcie Państwo sobie dziewczynkę, która chodzi o czwartej
klasy i waży trzydzieści parę kilo i niesie tornister, który waży 10 kg i nie można z tego
tornistra wyjąć nic, bo Pani w szkole mówi, że wszystko jest potrzebne. (Pani radna
Magdalena Lewandowska powiedziała: „To dyrektorzy.”). Koleżanka Lewandowska mi
tu czyni jakieś uwagi. Natomiast ta sytuacja jakby zupełnie inaczej wygląda dziś niż
wyglądała powiedzmy 10 lat temu, kiedy miałem bezpośredni kontakt z tą oświatą w
Płocku. I trudno mi jest to wyobrazić sobie, bo to trzeba wynająć kogoś kto temu dziecku
z tym drobnym kręgosłupem zaniesie tą teczkę do szkoły. I chciałbym dowiedzieć się jak
Państwo widzicie tą kwestię, czy w ogóle tą kwestię widzicie, czy jest to dla was kwestia,
czy rozwiążecie tą kwestię, jaki macie plan na to. Jaki macie plan, też to się wiąże,
myślę, z podręcznikami szkolnymi, które są w bardzo wielu wersjach sprzedawane w
różnych szkołach. Nie słyszymy, żeby były giełdy, nie słyszymy, żeby były szafki w
szkołach, nie słyszymy, że w tych szafkach były te podręczniki, których te dzieci nie
muszą targać, przepraszam, nosić do szkoły. W związku z tym te dwie kwestie, to znaczy
sklepiki i tornistry jakbyście Państwo mogli powiedzieć jak chcecie to rozwiązać i czy już
to może rozwiązaliście. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Wioletcie Kulpie.
Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, ten
materiał pokazuje, że Pan mówi bardzo ładnie przed mediami oczywiście, przed
kamerami, do prasy, że trzeba konsultować, trzeba rozmawiać, trzeba tworzyć zespoły,
ale ten materiał pokazał, że trzeba iść do sądu – do WSA – żeby wymusić na Panu
konsultacje dokumentów, które wydawałoby się, że rzeczą normalną powinny być
konsultowane z czynnikiem społecznym, jakim są tu związki zawodowe. Pan tego nie
zrobił. Trzeba było iść do sądu. To wyrokiem sądu nakazano Panu zmianę zarządzenia. I
to jest przykre, jeśli chodzi o ocenę pod tym kątem tej kwestii zawartej w tych
zarządzeniach, bo one wpływają bezpośrednio na dzisiejszą oświatę, dzisiejszy system
funkcjonowania szkół, oddziałów, zatrudniania nauczycieli. Druga kwestia, która była
poruszana przeze mnie podczas obrad wczorajszej Komisji Skarbu. W zasadzie Pan radny
Iwaniak nie jest członkiem Komisji Skarbu, ale tak jakby mówił moimi słowami, za co
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niestety Panie radny, Pan Wiceprezydent mnie zmroził wzrokiem - ja nie mogę po prostu
omawiać materiału, który jest nieaktualny. Omawiamy skutki zarządzeń Pana Prezydenta,
kiedy rozpoczął się rok szkolny 2013/2014, a my mamy stan z marca 2013. Jak można
omawiać skutki zarządzeń Pana Prezydenta, kiedy one jeszcze nie weszły w życie, bo
zostały wprowadzone w starym roku szkolnym? W związku z tym nie wiem, jakie mają
skutki na rok bieżący 2013/2014, bo tego po prostu w tym materiale nie ma i
najzwyczajniej w świecie ja nie jestem w stanie odnieść się do tego, gdy nie będę miała
aktualnych danych. Niestety Pan Prezydent twierdził, że tego nam nie można przedłożyć
w materiale. I jeszcze takie fajne zdanie znalazłam, jeśli chodzi o tą drugą część: ocenę
zarządzeń Pana Prezydenta, na stronie 2, przytoczę Państwu: Normy podobne do
płockich funkcjonują od lat w Warszawie, Krakowie, Tychach i wielu innych większych i
mniejszych od Płocka miastach. Ja myślę, że my tak już powinniśmy brać przykład z tego
miasta Tychy. Jak już tak bierzemy, to może nawiążmy bliższą współpracę, Panie
Prezydencie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Anieli Niedzielak.
Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący!
Panowie Prezydenci! Ja znów nawiążę do komisji, na której zadawałam pytania i zresztą
wcześniej i do chwili obecnej odpowiedzi nie otrzymałam. Panie Prezydencie, do Pana
kieruję te słowa, ponieważ Pan przed chwilą powiedział, że trzeba będzie szukać
oszczędności, bo niedobór, ta dziura budżetowa jest coraz większa. Ja w nawiązaniu do
tego materiału odnośnie oświaty, jak również bezrobocia, które za chwilę będziemy
omawiali i które już u nas w Płocku ponad 13% wynosi, znacznie większe jak w latach
poprzednich i jak ogółem jest na Mazowszu, ja chciałam się spytać po raz kolejny ile w
oświacie pracuje osób, które biorą podwójnie pieniądze a czasami może i więcej. Bo
z tego, co jestem zorientowana, niektórzy pracują na kilka etatów. I również to, że
niektórzy biorą emerytury zasłużone i w dalszym ciągu pracują, nie wpuszczając tych
ludzi młodych, którzy czekają, są wyszkoleni w tym kierunku i nie mogą podjąć pracy.
Powiem jeszcze głębiej. Znam takie osoby, które pracują z tym przygotowaniem
zawodowym w sklepie, w sklepie u nas na osiedlu. Jak przykro mi było jak usłyszałam, że
za dzień pracy za 11 godzin pracy osoba dostała 30 zł i właściciel sklepu jej podziękował.
Czyli to co Pan Iwaniak mówił w granicach 3-4 zł na godzinę to przeliczając 30 zł na 11
godzin jest to znacznie niższa kwota. Dlatego bardzo proszę, Panie Prezydencie, o taką
informację, ile tych osób po prostu i jakie idą pieniądze. Wiem, że Pan robi wszystko,
żeby bezrobocie zmniejszyć, więc ma Pan narzędzia, ma Pan tyle spółek gminnych, może
Pan przeanalizuje, ile to byłoby oszczędności. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Leszkowi Brzeskiemu.
Pan radny Leszek Brzeski powiedział: „Ja mam krótkie pytanie jedno. Panie
Prezydencie, tutaj na wielu radach wcześniejszych podejmowałem problem palenia
papierosów. Ten problem myślę, że narasta. I teraz rozpoczął się rok szkolny kolejny.
Przed płockimi szkołami – na pewno wszyscy się denerwujemy jak przechodzimy, czy
niepokoimy – tych palaczy, którzy są w jakiś sposób ze szkół, w szkołach nie pozwalają
nauczyciele i dyrekcja palić, wychodzą na zewnątrz i przy większości szkół, a nawet
chyba tych ponadgimnazjalnych, przy każdej szkole jest grupa, duża grupa palaczy,
którzy praktycznie teraz to już nie boją się niczego, nikogo i coraz więcej palą. Nie wiem,
musimy coś z tym zrobić, bo ja mam nawet informację od mieszkańców, że miasto ani
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szkoły nic w tym kierunku nie robią, straż miejska, czy policja, nie wiem. Bardzo
bym prosił o ograniczenie palenia przed szkołami i podjęcie z tymi palaczami jakiejś,
powiem, walki. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Bożenie Musiał.
Pani radna Bożena Musiał powiedziała: „Ja tylko chciałam o uzupełnienie, wiedząc, że
System Informacji Oświatowej podaje dane na 30 września, a więc te dane, które są w
tej chwili w materiale, rzeczywiście nie mogły być aktualne i Komisja Edukacji zwróciła się
także do Pana Prezydenta po dyskusji, żeby te dane na listopad nam przekazać, jeżeli
będzie możliwość wcześniej. Ale ja mam jeszcze jedną taką prośbę. Ponieważ, żeby
informacja była obiektywna, musimy także spojrzeć na inne dane, które będą
występowały przy ocenie zarządzeń. A więc chcielibyśmy także dostać – bo tam może nie
było uszczegółowione – żebyśmy dowiedzieli się jak wpłynął niż na nabór do szkół,
ponieważ nie możemy oceniać samych zarządzeń, musimy także spojrzeć na to jak w
poszczególnych placówkach wygląda zmiana przyjęcia dzieci w stosunku do poprzednich
lat.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo!
Bardzo, bardzo dziękuję za tą dyskusję, także za ten ostatni głos Pani Przewodniczącej, z
dwóch powodów. Jeden – to rzeczywiście tak naprawdę trudno byłoby mówić li tylko
ocenie wpływu na funkcjonowanie płockich placówek oświatowych zarządzeń prezydenta.
Tak naprawdę na funkcjonowanie płockich placówek oświatowych ma wpływ bardzo wiele
czynników, a tym, który także w jakiś sposób determinował wydanie tych zarządzeń był
właśnie niż demograficzny i dużo mniejsza liczba uczniów w szkołach. A te zarządzenia
miały na celu przede wszystkim w pewien sposób usystematyzowanie i określenie takich
ram, jeśli chodzi o funkcjonowanie oświaty i danie dyrektorom możliwości dużo
większego i swobodnego zarządzania swoją placówką. Więc tutaj bez dwóch zdań zgoda,
jeśli chodzi o kwestie związane z niżem, bo to on tak naprawdę determinuje te kwestie o
których także wspomniał Pan radny Iwaniak. Można sobie wyobrazić oczywiście szkołę, w
której będą tylko sami nauczyciele, a nie będzie dzieci. To jest oczywiście dość
ekstremalna rzecz, ale pewnie można. Natomiast nie chcemy do tego dopuścić. To jest
pierwszy element. Drugi element rzeczywiście i też przewijało się to w wielu tutaj
wypowiedziach, ale tak naprawdę tak Pan Prezydent jak i Pan Dyrektor Krzemiński i
Dyrektor Bębenista informowali Państwa radnych na komisjach, że ten materiał
dobrze jakby był omawiany później, nie teraz, i o tym była mowa. Natomiast wolą
Państwa radnych było jednak omawianie tego materiału teraz. A ponieważ myśmy ten
materiał przygotowali, więc tu zupełnie mało racjonalne byłoby go już zdejmowanie,
kiedy został on przygotowany. Więc nasza propozycja: omówmy go, przyjmijmy,
uzupełnimy o te wnioski, które Państwo radni składają i nie wiem w październiku czy w
listopadzie będzie ten materiał poszerzony o te wnioski, które Państwo postawili i jak
najbardziej możemy się nad nimi jeszcze raz pochylić, analizując dane z końca września.
Nie oczekujcie Państwo, że dzisiaj jest 24 a my będziemy mieli, przedstawimy Państwu
dane z 30 września. To byłoby już zupełnie nieracjonalne. I tutaj Państwo zgodzicie się,
że nawet te plany, które placówki oświatowe miały, arkusze które składały do Wydziału
Oświaty, one ulegały wielokrotnej weryfikacji i na dobrą sprawę dopiero na dzień 30
września będziemy mieli dane ze wszystkich szkół dotyczące chociażby kwestii
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zatrudnienia. O tym, że oświata to jeden z największych kosztów, jeśli nie największy
koszt, jeśli chodzi o budżet miasta już powiedziałem i to Państwo wiecie doskonale, bo to
Państwo ten budżet uchwalacie, więc także i tutaj, jeśli jest to możliwe i racjonalne –
powtórzę jeszcze raz – należy szukać oszczędności, aczkolwiek mając pełną świadomość,
że nie może to kłócić się z poziomem edukacji. Wręcz przeciwnie poziom edukacji należy
tutaj podnosić, natomiast pieniądze należy wydawać w sposób jak najbardziej celowy i
oszczędny, zwłaszcza wtedy, kiedy ich jest po prostu mniej. Bardzo ważna rzecz tutaj do
Pana radnego Iwaniaka, który miał takie dosyć dramatyczne wystąpienie w kontekście
uczniów, zwłaszcza tych, którzy wymagają specjalnej troski, uczniów z klas
integracyjnych - te zarządzenia nie dotyczą w ogóle tego rodzaju klas i tego rodzaju
uczniów. Wobec tego ten głos po prostu w tym momencie jest, bym tak powiedział, nie
powiem nieuzasadniony, ale trzeba mieć tego świadomość, że ci uczniowie podlegają
zupełnie innym przepisom i te zarządzenia nie dotyczą tych uczniów i to jest istotne.
Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo być może odpowiedź od razu na Pana pytanie, które
Pan chciałby tutaj zadać – za każdym razem w każdym zarządzeniu jest także zdanie, że
dyrektor w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od tego rodzaju ilości na przykład
uczniów w klasie, tak, natomiast rzeczywiście wtedy to już powinien uzasadnić. I są takie
przypadki pomimo tego, że to zarządzenie w jakiś sposób funkcjonowało i do niego
dyrektorzy się odnosili, gdzie klasy są dużo mniej liczne niż są w określonych
zarządzeniach, bo uznajemy, że rzeczywiście jest to uzasadnione dobrem przede
wszystkim uczniów, i tyle. W kontekście braku konsultacji. Ja powtórzę, znaczy nie
chciałbym do tego wracać, ale rzeczywiście ja jestem w stanie się uderzyć w piersi i
powiedzieć: okay, wyrok sądu przyjmuję z pokorą. Mieliśmy opinię prawną, która mówi,
że te konsultacje nie są konieczne, ale rzeczywiście dobrze się stało, będą teraz
konsultacje. Na Okrągłym Stole to jeszcze raz pewnie stanie albo stanęło i będziemy na
ten temat dyskutować ze wszystkimi zainteresowanymi, bardzo dobrze. Także tutaj nie
mam żadnych wątpliwości, nie będę się upierał pomimo, mówię, opinii prawnych. Trzeba
przyjąć z pokorą wyrok sądu. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kwestie dotyczące pytań
Pana radnego Kolczyńskiego, w tym momencie mamy sześciolatków: w klasach
pierwszych mamy prawie 1300 uczniów – 1297 uczniów – sześciolatków mamy 204, a
więc to jest 16,33% chyba, tak przynajmniej mam tutaj taką informację. Natomiast w
kontekście problemów na dzisiaj takie informacje nie dotarły do nas. Zajęcia dodatkowe
w przedszkolach powinny ruszyć z dniem 1 października. W kontekście satysfakcji jako
rodzic sześcioletniej córeczki, która poszła w ubiegłym roku mogę powiedzieć, że
satysfakcja była i jest nadal pełna, jeśli chodzi o edukację w płockich szkołach, więc tutaj
nie ma pytań. W kontekście wypowiedzi jeszcze Pana radnego Nowickiego - też dziękuję
za pozytywne słowa – jeśli chodzi o tornistry i sklepiki wszystko pozostaje generalnie w
gestii przede wszystkim dyrektorów. Nie jest to w żaden sposób normowane żadnymi
zarządzeniami ani innymi aktami prawnymi. Są w tej chwili w wielu szkołach już szafki i
to zarówno, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, jak i o szkoły średnie, natomiast na pewno
nie we wszystkich. I to jest pierwsza uwaga, jeśli chodzi o tornistry. I być może
rzeczywiście docelowo optymalny byłby ten system amerykański, kiedy młodzi ludzie
mają po prostu szafki w szkołach i tam zostawiają podręczniki, czy w klasach, czy na
korytarzach. Tak to już jest w kilku szkołach, ale nie we wszystkich. Natomiast to jest w
gestii dyrektorów i sądzę, że to jest dobry kierunek i warto byłoby w tym kierunku iść,
natomiast nie jest to odgórnie w żaden sposób narzucone, podobnie jak kwestia
sklepików. Ale też zwrócimy na to uwagę i tutaj dziękuję za te sugestie, a więc wrócimy
do tematu. W kwestii palenia papierosów wiadomo, na terenie szkoły tutaj odpowiada za
to dyrekcja, natomiast pewne uciążliwości związane z paleniem papierosów w okolicy
szkół tutaj na pewno zwłaszcza wtedy, kiedy są to uczniowie niepełnoletni, można w
porozumieniu z rodzicami, ze strażą miejską reagować, natomiast to też trudno byłoby to
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jakimś zarządzeniem normować. Natomiast tutaj ja widzę w tym przede wszystkim
ogromną rolę i znaczenie, jeśli chodzi o dyrektorów szkół w porozumieniu ze strażą
miejską, w porozumieniu z rodzicami. Natomiast sądzę, że akurat straż miejska w żaden
sposób nie odmówi tutaj wsparcia i pomocy. Dobrze, na wstępie tyle. Jeszcze Pan radny
Iwaniak, więc może będzie okazja do ad vocem.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja
oczywiście ad vocem i dodatkowych kilka pytań. To znaczy ja absolutnie nie mówiłem o
klasach integracyjnych. Mówiłem o raczej młodzieży, która ma jakby problemy i do której
trzeba podchodzić w sposób inny. Mówiłem o rzeczy, o której mówiłem przy okazji
Gimnazjum nr 2 na Jakubowskiego – numer mogłem pomylić, oczywiście wiemy o którą
szkołę chodzi – i wiemy o jaką jakby wrażliwość w tym zakresie chodzi i liczebność, bo
czasami po prostu trzeba z tą młodzieżą pracować inaczej. Ale skoro Pan Prezydent
powiedział, że były przypadki takie nadzwyczajne, jeśli chodzi o liczebność klas, to
prosiłbym o wypisanie ich wszystkich w tej dodatkowej informacji, którą będziemy jak
gdyby dostawać. I absolutnie nie wyobrażam sobie, że w szkołach będą tylko nauczyciele,
więc proszę nie trywializować tego wszystkiego w ten sposób. To jest jedno. Nie
wypowiedział się Pan – przynajmniej nie słyszałem, być może wyszedłem – jeśli chodzi o
dozorców, bo proszę pamiętać, że dozorcy to również Pan Zdzisio, który zawsze kran
naprawił, który przyciął trawę itd., itd., a dzisiaj Pana Zdzisia nie będzie, tylko będzie
pracownik za 3 zł czy za 4 zł, który pewnie już tego jakby nie zrobi. I odpowiedź
kompletnie niesatysfakcjonująca, jeśli chodzi o ujednolicenie podręczników. Bo w oparciu
o te dane, które za chwilę będziemy mówili o bezrobociu, ale te dane, które mówiliśmy
również wcześniej, przecież to, że wpływy z PIT są niższe, to wynika z tego, że płocczanie
mniej zarabiają, mniej pracują i mają mniej pieniędzy, a więc wydatek, który ponoszą na
początku września w każdym roku szkolnym – w sierpniu tak naprawdę – to jest bardzo
ważne. Gdybyśmy stali się miastem wzorcowym, jeśli chodzi o ujednolicenie
podręczników, takich żeby później te dzieci tak jak my, bo przecież pamiętamy te czasy,
mogli je jakby odsprzedawać, czy zostawić dla brata, byłoby dużą wartością i myślę, że
miałoby znaczenie. A przecież my się uczyliśmy z podręczników, które były ważne przez
kilka czy kilkanaście lat, a więc myślę, że dzisiaj również moglibyśmy do tego przystąpić.
I nie zgodzę się niestety z moim kolegą klubowym, że to co Pan zrobił tymi
zarządzeniami jest to słuszne, bo oczywiście trzeba było pewne rzeczy uporządkować po
poprzednikach, bo taka jest prawda, natomiast proszę mi wytłumaczyć jak to jest, że w
szkołach prywatnych te klasy, jeśli chodzi o liczebność uczniów są niskie i tam się opłaca,
a przecież tam jeszcze musi być zysk dla właściciela, a w mieście Płocku to się po prostu
nie opłaca. I mówienie o tym, że dyrektor ma szansę i możliwość kompletnie tego jakby
nie przyjmuję. Nie wiem, może tego nie rozumiem.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Piotrowi Nowickiemu.
Pan radny Piotr Nowicki powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja się muszę
zgodzić z moim kolegą przedmówcą. Mówiłem o tym też – o tych podręcznikach, które
powinny być jednakowe we wszystkich szkołach. Obniżyłoby to w sposób znaczący
koszty dla rodziców, natomiast też rozwiązałoby problem tych podręczników, które te
dzieci muszą nosić do tych szkół w tych za ciężkich tornistrach. Uważam, że powinniście
Państwo to w jakiś sposób rozwiązać. Natomiast ja mam taką wizję, tak sobie to
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wyobrażam. Państwo jesteście organem prowadzącym te szkoły i nie wyobrażam sobie,
żeby na naradzie dyrektorów, która się odbywa co roku, nie wydalibyście Państwo
dyspozycji, że w szkołach mają przestać sklepiki przyszkolne sprzedawać określone
towary. Ja wyobrażam sobie, że Państwo taką dyspozycję wydacie. Jeżeli ktoś się do tej
dyspozycji nie stosuje, to rozumiem, że nie realizuje waszej polityki oświatowej i w
następnym konkursie na dyrektora szkoły już nie ma co składać papierów. Państwo
jesteście organem prowadzącym. Odpowiadacie za to. I to się przekłada też na wszystkie
kwestie, o których ja mówiłem, czyli te tornistry i te sklepiki, i to palenie papierosów, to
Państwo za to odpowiadacie. Tutaj nie poruszamy kwestii wyników nauczania. Myślę, że
przyjdzie na to czas, będziemy na ten temat rozmawiali, ale ja bym chciał, żebyście
Państwo powiedzieli - wy jako organ prowadzący - jaką macie wizję w tej materii, jaka
jest wasza wizja w tej materii i co wy w tej materii zrobiliście bądź też zrobicie. A jak
tutaj ktoś mówił o rozliczaniu za postawione zadania, rozumiem że jest jakiś nadzór,
który to w sposób właściwy rozliczy. Przypominam – jesteście Państwo organem
prowadzącym szkołę, w związku z tym odpowiadacie za wszystko, co w tych szkołach się
dzieje i oni tam robią w tych szkołach to niezgodnie z naszymi wytycznymi oczywiście w
zakresie własnej autonomii. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Niestety muszę
przyznać, że nie do końca mogę się zgodzić z Panem radnym – ani Panem radnym
Nowickim, ani Panem radnym Iwaniakiem – przede wszystkim dlatego, że pomimo tego,
że jesteśmy organem prowadzącym, to jednak nadzór pedagogiczny prowadzi ktoś
zupełnie inny i tutaj jeśli chodzi o kuratorium... nie, ale jeśli mówimy o podręcznikach, to
właśnie mówimy o pewnym nadzorze pedagogicznym, Panie radny. […] Dlatego o tym
mówimy, tak. Niech Pan radny pozwoli odpowiedzieć. Tak jak powiedziałem, ja mogę
oczywiście Panu radnemu powiedzieć, jaką ja mam wizję w kontekście za ciężkich
tornistrów i tego, że rzeczywiście... [...] Znaczy ja z tego, co ja pamiętam, to Pan radny
był dyrektorem szkoły, dokładnie, przez bardzo wiele lat, więc Pan jak gdyby, Panie
radny, powinien też mieć świadomość tych zmian, które zaistniały w polskiej oświacie. Ja
nie twierdzę, że one wszystkie były idealne i dobre, i że być może pod pewnymi
względami wszyscy uczyli się kiedyś z jednego podręcznika, który był jedyny, słuszny i
jedyna słuszna była wersja na przykład historii czy literatury, dokładnie, natomiast dzisiaj
to troszeczkę inaczej wygląda. I dzisiaj o takim albo innym podręczniku decyduje
rzeczywiście nie prezydent miasta, nie decyduje nawet dyrektor szkoły, tylko decyduje
nauczyciel, który danego przedmiotu uczy. I czy to może nam się podobać czy nie, czy
chcielibyśmy ażeby poprzedni system w jakiś sposób gdzieś tam wrócił czy też nie, to już
zupełnie inna historia. Oczywiście pewne sugestie ze strony przede wszystkim też
rodziców, bo to też jest istotne, że dzisiaj w przeciwieństwie do tego, co było 10, 20, 30
lat temu, ale jeśli chodzi o funkcjonowanie danej placówki oświatowej to mają nie tylko
ten nadzór właścicielski czy pedagogiczny, ale także na przykład rodzice. Więc tutaj
raczej także szukałbym sojuszników w kontekście kwestii związanych z tornistrami,
sklepikami, czy podręcznikami, a także paleniem. I to nie jest przerzucanie
odpowiedzialności na stronę rodziców, tylko dzisiaj w tym systemie oświaty, który
funkcjonuje, to rodzice są jednym z bardzo ważnych elementów tego systemu oświaty,
natomiast miasto jak najbardziej też i tutaj ta, tak ja rozmawialiśmy, wizja szkoły w
której dzieci nie muszą nosić w ogóle tornistrów, tylko są szafki na przykład w których są
podręczniki, jest jak najbardziej racjonalna i potrzebna. Ja nie chciałbym, Panie radny
Iwaniak, pewnych rzeczy trywializować, jak Pan powiedział, ale to Pan mówi o Panu
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Zdzisiu – dozorcy, który zarabia jakieś dobre pieniądze a zostanie zastąpiony
pracownikiem ochrony za dużo gorsze pieniądze, tak. Ja mogę operując na cyfrach
powiedzieć, że w kontekście administracji i obsługi – czy to słusznie, czy nie, to jest
kwestia oceny każdego dyrektora szkoły, bo on operuje tym budżetem, który rzeczywiście
ma – ale zwolnionych zostało 65 osób, natomiast zatrudnionych 87, czyli zostało
zatrudnionych 9 zupełnie nowych osób. Wynika to oczywiście nie dlatego, że został
zwolniony jeden dozorca, a drugi został zatrudniony. Między innymi wynika - ten wzrost
zatrudnienia w administracji – wynika z tego, że zostali zatrudnieni asystenci nauczycieli
jako właśnie pracownicy administracji w szkołach podstawowych w klasach, gdzie są
dzieci sześcioletnie, w pierwszych klasach, gdzie są dzieci sześcioletnie. I tutaj więc jest
to uzasadnione. A więc mamy nawet wzrost. Natomiast absolutnie nie jestem w stanie
odnieść się do tego przykładu, który Pan podaje. (Pan radny Arkadiusz Iwaniak
powiedział, że jest to ujęte w materiale.) Okay, jest w materiale. Natomiast w tym
momencie to jest decyzja dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję. Ja nie wiem, czy
Pan Zdzisio osiągnął wiek emerytalny, czy pracownik ochrony jest w wieku emerytalnym,
czy monitoring jest lepszą formą zabezpieczenia, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa
uczniów danej szkoły, czy powinna tam na przykład straż miejska wkraczać na każdą
przerwę albo nawet pracownik ochrony. Obawiam się, że to nie tędy droga. Tutaj nie
rozwiążemy tych problemów. Od tego przede wszystkim jest dyrektor szkoły. To on jest
odpowiedzialny za funkcjonowanie tej placówki.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Magdalenie Lewandowskiej.
Pani radna Magdalena Lewandowska powiedziała: „Ja jeszcze chciałam powiedzieć o
tych podręcznikach. O doborze podręczników decydują nauczyciele przedmiotu. Są tzw.
zespoły przedmiotowe. Nauczyciele się spotykają już w kwietniu. W maju oddają dyrekcji
co będzie można kupić, co należy kupić i my dostajemy tylko takie zwiastuny
podręczników, jakie będą - żadna drukarnia nam nie daje całych, gotowych
podręczników, zeszytów ćwiczeń - i my na podstawie tych krótkich informacji wybieramy.
A jeszcze dodatkowo prowadzimy giełdy używanych podręczników, kiedy jest można, ale
na ten moment jest nowa podstawa programowa i nowa podstawa programowa wiąże się
z tym, że są zupełnie nowe podręczniki i nie da się sprzedać tych używanych. Podstawa
nam zupełnie, w bardzo dużym stopniu, zmieniła właśnie zakres podręcznika, treści
programu, wszystkiego i stąd nie można właśnie odkupić tych podręczników. Podstawa
się nie zmienia co roku, ale teraz się zmieniła podstawa. Teraz w ubiegłym roku czwarte
klasy po raz pierwszy miały podstawę programową. Gimnazjum też chyba dopiero drugi
rok. Może teraz. Tych wydawnictw jest bardzo dużo i naprawdę też nauczyciele, nawet
my też prowadząc taką ligę przedmiotów to chcieliśmy, żeby chociażby na terenie miasta
Płocka były te same podręczniki. Też się nie można dogadać, bo jeden woli podręcznik
Nowej Ery, inny Wikinga, inny jeszcze inny. I stąd, że jest tak dużo tych wydawnictw, to
nie można tych podręczników tak rzeczywiście jeden drugiemu odkupić. A zeszyty
ćwiczeń muszą być co roku aktualizowane, bo one są wypełniane przez uczniów.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący,
oczywiście, podstawa została zmieniona, ale ona się nie zmienia co roku. To po pierwsze.
I odnoszę wrażenie, że jakby sprowadzamy to wszystko do tego: tak, przecież są rodzice,
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przecież są dzieci, przecież są nauczyciele, kurczę, nic nie możemy. Pytanie jest takie: po
co tu przychodzimy w takim razie?”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Przychodzimy, żeby
dyskutować. Natomiast przykro mi to powiedzieć, że do dyskusji Panie radny trzeba być
przygotowanym i trzeba wiedzieć, co można zrobić a czego po prostu fizycznie nie
można, o czym powiedziała koleżanka z ławy przed momentem, nauczycielka z
wieloletnim stażem i która wie w jaki sposób dzisiaj dobierane są podręczniki, wybierane
są podręczniki – przez nauczycieli danej szkoły, po prostu. Nie zatwierdza tych
podręczników prezydent miasta ani kurator, tylko dyrekcja danej szkoły, po prostu.
Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
radnemu Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Znaczy, Panie Prezydencie, oczywiście
jestem przygotowany, ale to wynika z doświadczenia, bo mam córkę w trzeciej klasie i
syna w trzeciej klasie gimnazjum, więc wiem jak są podręczniki wybierane. I mówię tylko
o stworzeniu systemu. Wiem, że to jest obce słowo. Ale system polegający na tym, że po
zmianie podstawy programowej każdorazowo moglibyśmy wpływać na szkoły. Ja nie
mówię, że w każdej szkole ma być jednakowo. Nie mówię, że ma być historia
sprzedawana, tak jak Pan powiedział, z tamtego okresu, chociaż niekoniecznie
IPN-owska, ale myślę, że pewne – w ramach również dyskusji z dyrektorami – pewne
normy możemy narzucić. Nie trzeba być nauczycielem, żeby o tym wiedzieć. Wystarczy
mieć dzieci. Notabene nie potraficie jakby zrozumieć. Wszystko sprowadzacie do systemu
finansowego. Najlepiej obciąć 7 milionów i śmiać się z Pana Zdzisia. I Zdzisiu to był tylko
przykładowy facet, o którym wspomniałem, bo wielu dyrektorów, którzy niestety boją się
na tych zebraniach powiedzieć, bo mają kaganiec finansowy, boją się powiedzieć, że
niestety w związku z tym nie mogą przekroczyć swojego budżetu. I tak to wygląda i to
nie jest tylko kwestia jak gdyby przygotowania. Na wstępie powiedziałem, że nie jestem
fachowcem, jeśli chodzi o oświatę, natomiast jeśli chodzi o dobór podręczników to każdy
rodzic, który się trochę, odrobinę interesuje dziećmi, to wie jak to jest wybierane. I
pytanie jest takie, czy możemy lekko w to ingerować. Ja nie mówię, że prezydent to
ustala, ale chyba mamy jakąś część władzy i możliwości. Chyba, że nie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie chciałbym tej dosyć
jałowej dyskusji dalej kontynuować, bo akurat tutaj Pan radny po prostu nie ma
zwyczajnie racji. Ja też posiadam dzieci i akurat wiele osób posiada dzieci, natomiast to
nie oznacza, że posiada się wiedzę na temat funkcjonowania systemu oświaty. Bo
chociażby kwestia dyskusji na temat doboru podręczników pokazuje, że niestety to co
najważniejsze, to nie prezydent dokonuje wyboru podręczników.[…] Znaczy sugeruje Pan,
żeby pan prezydent zasugerował dyrektorom, nauczycielom, jaki podręcznik na przykład
do biologii, do fizyki, czy do chemii mają wybrać. Ale to to akurat nauczyciele i
dyrektorzy doskonale wiedzą. To akurat wiedzą. Dziękuję bardzo.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Romanowi Siemiątkowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja tylko już, bo Prezydent w zasadzie powiedział
wszystko, chciałem tylko się ustosunkować do niektórych podnoszonych tutaj problemów.
Jeszcze wrócę do tych liczebności oddziałów. Proszę Państwa, ja nie znam takiej szkoły,
żeby było 30 uczniów w klasie na przykład w szkole podstawowej. Powiem na przykład,
że w Szkole Podstawowej nr 20 w Borowiczkach zapisało się do pierwszej klasy 60 dzieci
– uczniów, wszyscy byli z obwodu tej szkoły i rodzice wystąpili do Prezydenta z
wnioskiem, z prośbą, żeby nie tworzyć dwóch trzydziestoosobowych oddziałów, tylko trzy
dwudziesto- i Prezydent się na to zgodził. Powiem, że w Gimnazjum nr 2 w klasie trzeciej
w tej chwili jest 45 uczniów w trzech oddziałach. Powinny być dwa: 22 uczniów i 23, a
jest trzy po 15. Takich przykładów poszukamy więcej. My mamy pełną informację, proszę
Państwa, ja tu mam pełną statystykę w rozbiciu na klasy na poszczególne typy szkół itd. i
Państwo to dostaniecie. To, tak jak już powiedział Prezydent, myśmy dostali informację z
Biura Rady, że mamy na wrześniową sesję przygotować taki materiał i żeśmy to zrobili,
choć zgodnie z ustawą o systemie oświaty do końca października mamy obowiązek
przedstawić radnym informację: ocenę realizacji zadań oświatowych w minionym roku
szkolnym, w tym wyniki egzaminów zewnętrznych i taką informację radnym do końca
października przedstawimy. Oczywiście dostarczymy Państwu wszystkie te statystyczne
zestawienia, bo tutaj wszystko to mamy i to wszystko jest jawne, i tu nie ma co ukrywać,
oczywiście od roku szkolnego 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014. Teraz jeszcze tutaj
Pani radnej Niedzielak w sprawie tych emerytów. Mamy taką informację z dwóch źródeł.
Pierwsze źródło to jest: zatrudnieni emeryci w szkołach, których dyrektorzy konsultowali
z nami to zatrudnienie. Myśmy konsultowali zatrudnienie 32 nauczycieli i 3 pracowników
administracji. W szkołach, jeżeli chodzi o przedmioty ogólnokształcące, to jest 17
nauczycieli, w szkołach podstawowych 3, w gimnazjach 1, w liceach ogólnokształcących
4, w szkołach zawodowych 4, w pozostałych placówkach 4 i w szkołach dla dorosłych 1
nauczyciel emeryt. Jeżeli chodzi o przedmioty zawodowe to jest 10 nauczycieli emerytów
zatrudnionych jako nauczyciele przedmiotów zawodowych. Jest 2 nauczycieli trenerów i
są 3 zastępstwa. Jeżeli chodzi o pracowników administracji i obsługi to jest pracownik
kapeli, kierowca, sprzątaczka. To jest wszystko. To jest to, co mówiłem. Natomiast, jeżeli
chodzi o to, co Pani radna Niedzielak podnosiła – informację z funduszu płac – to wygląda
to w ten sposób, że wynika z tego, że nauczycieli, administracji i obsługi jest 69 osób, z
czego jest 30 nauczycieli, 15 pracowników administracji i 24 pracowników obsługi. Z tej
liczby 60, czy powiedzmy 30 nauczycieli, 5 jest zatrudnionych w pełnym wymiarze
godzin, 25 w niepełnym i w administracji 14 w pełnym wymiarze godzin i 1 w niepełnym,
pracowników obsługi 6 w pełnym wymiarze i 18 w niepełnym. To są te osoby przy których
figuruje ten symbol, który pozwala rozpoznać, że to są nauczyciele, czy pracownicy,
którzy pobierają emeryturę. Dodam jeszcze, że z naszych informacji wynika, że jeżeli
chodzi o tych pracowników, to jest 28 osób, które posiadają wiek emerytalny
uprawniający do przejścia na emeryturę – 14 nauczycieli, 1 pracownik administracji i 13
pracowników obsługi. Ale Państwo doskonale wiecie, że dyrektor, jeżeli nie ma podstaw
organizacyjnych, nie może rozwiązać stosunku pracy, czy wypowiedzieć umowę o pracę
pracownikowi, który posiada uprawnienia emerytalne bądź pobiera już emeryturę. I to by
było w zasadzie to, co chciałem uzupełnić informację. Dziękuję bardzo.”
Ww. materiał został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 12
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przeciw – 4
wstrzymujące – 1
Informacja o funkcjonowaniu płockich placówek oświatowych w nowym roku szkolnym, w
tym ocena funkcjonowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Płocka reformujących zarządzanie i
finansowanie oświaty została przyjęta przez Radę Miasta Płocka.

Ad. pkt 7
Informacja: Bezrobocie w Płocku na tle Polski i Mazowsza. Informacja nt. Aktywnych form
rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie miasta Płocka. stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Kilka
zdań na temat tego materiału, chyba że Pan Prezydent na początek chciałby coś. Nie? A
szkoda, bo myślałem, że kilka informacji dobrych usłyszymy. Ale, jeśli Państwo pozwolicie, to
ja kilka rzeczy, które jakby wynikają z tego materiału, chciałbym przytoczyć, bo później
ewentualnie podsumowanie i wnioski, i dyskusja, którą chciałbym, żebyśmy rozpoczęli, po
prostu z tego będzie jak gdyby wynikała. Ten materiał na stronie 2 mówi, między innymi, iż
według Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 roku będzie zmniejszała się populacja
osób młodych, a rosła natomiast będzie populacja osób po 45 roku życia. I tutaj jedna rzecz,
która została również przytoczona w tym materiale, to na dzisiaj widać jak rośnie populacja
osób w wieku poprodukcyjnym. W roku 2000 to była populacja osób około 12%, w 2012 jest
to blisko 19% i będzie jeszcze rosło do 2035 roku. A więc w wieku i przedprodukcyjnym
niestety maleje i zmalała z pozycji 2000 roku z 22,5% do 17% i będzie jeszcze malała, czyli
można dojść jakby do wniosku, że to miasto się po prostu starzeje, ale również jest jak
gdyby odpływ ludzi młodych, o czym za chwilę będę oczywiście dalej mówił. Rzecz, która
jest niepokojąca, wynika z tego materiału, to również rzecz taka, iż osoób w wieku 50 lat i
powyżej będzie przybywało ich jak gdyby nieaktywnych. A więc wszyscy ci, którzy zbliżamy
się za chwilę do tego wieku, tak naprawdę, wszyscy ci 50-latkowie i powyżej będą wchodzili
w stan nieaktywności, jeśli chodzi o pracę. Lata 2004-2009, co widać w kolejnych tabelkach,
to lata, gdzie to bezrobocie było jednocyfrowe. Niestety dzisiaj, jak wynika z danych
przedstawionych w tym materiale, to jest 13% i chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że to
jest 13%, lekki spadek, ale 13% w sezonie. Przed sezonem tzw. budowlanym było 13,7%.
Jeśli dzisiaj jest to 13% myślę, że zakończymy rok na poziomie 14%. W tym materiale też
jest dość sprytnie zresztą pokazane, że niby ten skok, jeśli chodzi o stopę bezrobocia to był
tylko 0,3%, natomiast jeśli weźmiemy wszystkie dane z tabeli na stronie 4, to nagle się
okaże, że tak naprawdę w ostatnich 5 latach to bezrobocie wzrosło o 4,3% w stosunku
dzisiaj do grudnia 2009 roku, a więc sytuacja zamiast się poprawiać się pogarsza. Kolejna
rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę w tym materiale to jest strona 5. Wymienione są
tam powiaty, które nas wyprzedzają, jeśli chodzi o stopę bezrobocia, a więc to bezrobocie
jest niższe niż w Płocku. I to są głównie powiaty okołowarszawskie. Oczywiście to bezrobocie
między innymi, ta stopa bezrobocia wynika między innymi z faktu bliskości z Warszawą. Ale
tu bym chciał zwrócić uwagę, iż Siedlce, które niekoniecznie są blisko Warszawy,
wyprzedzają nas, jeśli chodzi o stopę bezrobocia. I tutaj rzecz, na którą chciałbym również
zwrócić uwagę, która wielokrotnie się przetacza w trakcie dyskusji, to jest to, że te powiaty
tak naprawdę wykorzystują swoją szansę, którą jest bliskość z Warszawą, bądź w przypadku
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Siedlec po prostu dobre połączenie kolejowe z Warszawą. W Płocku nie możemy się tego
dopracować. Pytanie do naszych posłów i parlamentarzystów z tego okręgu, co zrobili i co
zamierzają zrobić, żebyśmy mogli z Płocka do Warszawy po prostu pojechać pociągiem, a
niekoniecznie jest to dzisiaj jakby możliwe. Natomiast my nie wykorzystujemy, takie odnoszę
wrażenie, nie wykorzystujemy potencjału, który w naszym mieście jest, a więc Orlenu i
PERN-u, o czym również dalej za chwilę. Kolejną rzeczą, która bardzo niepokoi, a wynikającą
z tego materiału, strona 7, to jest to, iż w znaczący sposób spada ilość ofert, nowych ofert,
jeśli chodzi o pracę. To jest w tym miesiącu tylko 15 ofert mniej. Ale jeśli porównamy ilość
ofert w 2012 roku do dzisiaj, to już jest o 145 ofert mniej, a więc 145 osób ma mniejszą
szansę, jeśli chodzi o zatrudnienie. I oczywiście analogicznie, jeśli chodzi do lipca 2012 a
2013, gdzie tak naprawdę jesteśmy u szczytu sezonu budowlanego, zarejestrowało się o 41
osób więcej. 771 osób to są osoby, które zarejestrowały się po raz kolejny, a 155 osób to są
osoby, które niestety musiały pójść do Urzędu Pracy i zarejestrować się po raz pierwszy.
Analiza kolejnych stron to jest 1.783 osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy.
Pytanie moje jest takie i prośba, jeśli oczywiście dysponujemy takimi danymi, ile z tych osób
zatrudniło się, ewentualnie, na pewno nie wiemy ile wyjechało, ale jakie są mniej więcej
szacunki, jak to może wyglądać i czemu nie podjęły jakby tej gotowości do pracy. Czy
posiadamy takie informacje? 357 osób to są osoby, które poszły na staż. Chciałbym się
również dowiedzieć, ile osób po odbyciu stażu, oczywiście po przepracowaniu 3 miesięcy, 6
miesięcy z powrotem zarejestrowało się w Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.
Kolejna zła informacja, moim zdaniem, jaka płynie z tego materiału, to jest to, iż wzrasta
ilość osób długotrwale bezrobotnych - i to jest bardzo niepokojące - ale również w wieku
powyżej 50 roku życia, to jest wzrost blisko 11%. Rośnie również, choć nieznacznie, ale nie
maleje niestety, ilość bezrobotnych poniżej 25 roku życia. Niepokojąca jest również skala
1.215 osób, czyli 14% ogółu bezrobotnych to osoby z wyższym wykształceniem. To jest
pytanie, czy dobrze kształcimy w dobrych kierunkach, a myślę, że tu jest właśnie potrzebna
jak gdyby ta współpraca, po pierwsze prezydenta z uczelniami wyższymi. I co się dzieje, o
tym też za chwilę jeszcze dopowiem. Ale muszę powiedzieć, że czytając ten materiał
zadałem sobie pytanie, co się dzieje, że 2.550 osób to bezrobotni z wykształceniem
gimnazjalnym i poniżej. To jest dramatyczna sytuacja i myślę, że à propos liczebności klas i
tego wszystkiego, jeśli chodzi o system oświaty, myślę że dość ważne pytanie, co się dzieje,
że ci ludzie kończąc gimnazjum jakby nie są w stanie dalej funkcjonować, jeśli chodzi o
szkoły. Ten materiał również pokazuje to - nie najlepszą tendencję, jeśli chodzi o
zatrudnienie dla kobiet. 65,2% kobiet z wyższym wykształceniem, jeśli chodzi o osoby z
wyższym wykształceniem, to są właśnie niestety kobiety. I w pozostałych kategoriach to
również kobiety mają jakby ten niechciany, jak rozumiem, prym jeśli chodzi o statystyki.
Jedna rzecz, która jest z jednej strony pozytywna, z drugiej strony niestety negatywna, bo w
tym materiale nie znajduję jakby propozycji jak to zmienić, to jest to, że osoby młode krócej
są bezrobotne, a więc szybciej znajdują sobie pracę, a osoby starsze 30-40 lat i starsze
niestety dłużej są na tzw. bezrobotnym. I tu mi się nasuwa jedno jakby stwierdzenie.
Oczywiście to dotyczy sytuacji gospodarczej jaka ma miejsce dzisiaj w kraju. Ale to się
okazuje, że pracodawcy bardzo często sięgają po osoby młode, z mniejszym
doświadczeniem i życiowym, jeśli chodzi o pracę, z mniejszym stażem pracy, ale
zdecydowanie tańszych na rynku i niestety osoby, które szybciej godzą się na to, by
pracować bądź na czarno bądź na tzw. umowy śmieciowe, bo jeszcze młodzi ludzie przecież
nie patrzą na swoje emerytury. Rzecz która, myślę, nie daje nam chluby, to również to, że
na 500 bezrobotnych, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to tylko 82 wolne miejsca
pracy. I to jest tematyka, którą również powinniśmy się zająć. To jest, jeśli chodzi o takie
szybkie wyłapanie i pokazanie tych rzeczy które, myślę, nie są dla nas najlepsze, bo przede
wszystkim pokazują, że miasto Płock po prostu się starzeje, staje się, można by rzec, trochę
miastem bez perspektyw, jeśli chodzi o pozyskanie pracy. Te elementy, iż jest coraz mniej
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ofert pracy, to po pierwsze oczywiście jakby skutek sytuacji gospodarczej, ale również tego,
że rynek płocki pracy niestety już jest nasycony i bez jakiegoś dalszego impulsu, bez
stworzenia warunków, po prostu nic się nie zadzieje. O tym drugim etapie tegoż materiału
myślę, że warto powiedzieć i tu pochwalić zarówno Pana Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy,
jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, iż wszystko co robią, aby aktywizować tych
bezrobotnych, jest w tym materiale zauważalne. Ja rozumiem, że bezrobotni może nie są
zadowoleni, bo niestety to co by ich najbardziej interesowało, a więc praca, jej nie
otrzymują, ale mają wiele jak gdyby różnych oczywiście możliwości szkoleń, staży itd., itd., i
widać chociażby po tym zestawieniu i opisie co robi Miejski Urząd Pracy, jak gdyby wykracza
i szuka się nowych perspektyw i nowych możliwości, żeby tych ludzi czymś zająć. I tu myślę,
że warto podziękować jednemu jak i drugiemu dyrektorowi. Natomiast rzecz, której nie ma
w tym materiale i o to pytałem Pana Prezydenta, czy chce coś jako pierwszy powiedzieć, to
jest rzecz, bo aktywne formy rozwiązywania problemów bezrobocia przede wszystkim
najbardziej aktywną aktywnych rzeczy to są nowe miejsca pracy, to są nowi inwestorzy, nowi
przedsiębiorstwa. I choćby MOPS i MUP wysyłali tych ludzi na księżyc, to tak naprawdę nie
są w stanie tego problemu w ten sposób rozwiązać. Miejsc pracy będzie tyle ile jest
możliwości przedsiębiorców. Musimy zadbać, a tego niestety nie widzę, Panie Prezydencie,
abyśmy byli miastem, które dobrze się kojarzy z biznesem, które dobrze się kojarzy z
produkcją. Fajnie że otwieramy, znaczy dla Pana fajnie, dla mnie nie, bo myślę, że o
skutkach się przekonamy za chwilę, że powstaje kolejny sklep wielkopowierzchniowy Leroy,
czy jak on się tam nazywa. Bardzo fajnie. Pytanie jest przy tym, ile małych firm
budowlanych jak gdyby padnie. Ale oczywiście to zatrudnienie o kilkaset osób, czy
kilkadziesiąt osób wzrośnie. Ale póki nie ściągniemy tu produkcji do Płocka, póki nie
pokażemy, że mamy ciekawe tereny inwestycyjne, póki nie pokażemy, że potrafimy
współgrać z przedsiębiorcami, to tu się nic nie zadzieje. Ja myślałem, Panie Prezydencie, że
na początek, tak jak w miesiącu czerwcu zrobiliśmy jako Sojusz Lewicy Demokratycznej
dużą naradę w sprawie bezrobocia w Szydłowcu, bo z materiałów, jakie dysponujemy w
Szydłowcu bezrobocie jest najwyższe, jeśli nie w kraju, to na pewno na Mazowszu. Tam
starosta wyszedł i przez pół godziny opowiadał jakie zabiegi, jakie rzeczy wykonuje, jakich
ewolucji dokonuje, żeby ściągnąć tam przedsiębiorców. Niestety nie do końca to się
przekłada jakby i nie widzimy tego jakby w Płocku. Oczywiście niestety dla Szydłowca, wiele
z tych działań jakby nie przynosi odpowiedniego skutku, ale myślę, że Starosta Szydłowiecki
może stanąć przed lustrem i powiedzieć: chłopie, zrobiłeś naprawdę dużo, nie udało się, ale
chociaż próbowaliśmy. Natomiast ja tych prób kompletnie nie widzę w Płocku. Gdzie jest w
tym materiale sprawozdanie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego? Co zrobił i co
robi? Budowa tego budynku nie pomoże w rozwiązaniu bezrobocia. Gdzie jest Rada
Gospodarcza przy Panu? Już pomijam, że są tam osoby kontrowersyjne i dla mnie dziwne,
że tam się znalazły. Nie wszystkie, oczywiście. Co zrobiła ? Jaki jest plan? W czym pomogła?
W czym doradziła? Tego nie wiemy. Kolejną rzeczą, której nie ma w tym niestety materiale,
to jest wydział, który sobie nazwałem promocji gospodarczej. Jakiś czas temu
debatowaliśmy na temat polityki rozwoju gospodarczego miasta Płocka, a materiał za 270
tys. zł, później rozmawiamy o tym jaka jest współpraca z przedsiębiorcami i dostajemy trzy
strony materiału. I dzisiaj, tak naprawdę, niestety nic się nie zmieniło do tego czasu. Myślę,
Panie Prezydencie, że warto by było zamiast kilku pełnomocników, nie wiem, w sprawie
straży miejskiej, czegoś tam jeszcze, powołać pełnomocnika, który zajmie się aktywną walką
o nowe miejsca pracy, bo to jest zadanie dla nas. Fajnie, że otwiera Pan kolejne ścieżki
rowerowe. Fajnie, że jest to widać na konferencjach prasowych. Fajnie, że jest wiele innych
rzeczy, ale tak naprawdę mieszkańcom tego miasta to, co jest najbardziej potrzebne, to jest
właśnie bezrobocie i dobrze funkcjonująca służba zdrowia. Jak nie będą mieli pieniędzy nie
będą jeździli tymi ścieżkami rowerowymi. I to jest oczywiście tylko taki drobny przykład. Ale
to są dwie rzeczy, na które ludzie najbardziej zwracają uwagę. Wiemy, bo jako radni, jako
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członkowie SLD obchodzimy – o czym Państwo zapewne wiecie – obchodzimy mieszkańców i
pytamy jak się żyje i na co zwracają najbardziej uwagę. To jest właśnie praca dla nich, praca
dla ludzi młodych, ale również służba zdrowia, bo w związku z tym, że się starzejemy, to
bardziej chorujemy, w czym nam pomaga również lekko Orlen. Ale też nie wykorzystujemy
do końca szansy i tzw. szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Nie staramy się
funkcjonować w ramach spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej. I tu
moglibyśmy super rehabilitować społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością.
Brakuje mi takiego systemu w tym mieście, który pod względem gospodarczym będzie pchał
Płock do przodu, który pozwoli i pokaże miasto Płock. A przecież mamy ogromny potencjał mamy Orlen, mamy PERN, mamy wiele firm, które funkcjonują. Ale również niezadowalająca
moim zdaniem była Pana postawa, jeśli chodzi o „czarną listę” Orlenu. Pan powinien jako
pierwszy stanąć na straży tego, żeby płockie firmy nie były traktowane przez Orlen właśnie w
taki sposób. A jeśli nie będą tak traktowane, jeśli one będą miały pracę, to będą zatrudniały
płocczan i nie 8.000 będzie po Płocku chodziło bezrobotnych, tylko zdecydowanie mniej. Coś
się dzieje nie tak i myślę, że powinniśmy na to również zareagować. A szkoda, że w tym
materiale - bo to jest dopiero aktywność - w tym materiale nie ma tego, co powinniśmy i co
możemy zrobić z naszymi terenami. Mamy studium i nic się nie dzieje. Mamy politykę
gospodarczą, czy jakkolwiek ten materiał się nazywa, nic się nie dzieje. Mamy pełnomocnika
do rad osiedli, mamy pełnomocnika do straży, Zoo i czegoś tam jeszcze, i co oni robią? A
powinniśmy mieć pełnomocnika do zwalczania, nie tylko zwalczania bezrobocia, bo
oczywiście Urząd Pracy świetnie robi swoją pracę, przynajmniej ja tak to oceniam, ale gdzie
są nowe miejsca pracy. Bo nie mówmy, że Leroy i 150 miejsc, które tam będzie, to jest
świetny wynik. Przez 3 lata tak naprawdę nic się nie wydarzyło. O poprzednikach nie mówię,
bo nie ma co jakby do tego wracać. Dlatego, Panie Prezydencie, tak na szybko doszedłem do
wniosku, iż warto by było byśmy wiedzieli, bo może to oczywiście wynika z naszej niewiedzy,
co Pan robi i co się dzieje, żeby przedsiębiorcy tu przyszli, to chciałbym Państwa radnych
poprosić o to, abyście przyjęli wniosek, który za chwilę napiszę, aby Pan Prezydent na koniec
każdego kwartału przedłożył Radzie Miasta sprawozdanie z pozyskiwania, z walki, z rozmów,
jakie się toczą, jeśli chodzi o nowe miejsca pracy, bo to jest dzisiaj najważniejsze i to jest
clou tego przed czym stajemy. Jeśli za chwilę będzie 14% bezrobocia i to będzie rosło, to
pytanie jest... A jeszcze chciałem zwrócić jedną uwagę. Niestety to miasto w związku z tym,
że będzie się starzało, że odpływają ludzie młodzi, bo nie mają dobrej oferty, poza
Politechniką, dobrej oferty, jeżeli chodzi o wykształcenie, nie mają dobrej oferty, jeśli chodzi
o pracę, nic się kompletnie tu w tym mieście dla nich w ten sposób jakby nie dzieje, to oni
będą odpływali. Jeśli będzie coraz mniej mieszkańców, na co zwraca GUS, to przecież
wpływy z PIT będą również malały, tak. Jeśli będą wpływy malały, będzie coraz mniej
pieniędzy, coraz mniej na inwestycje będziemy mieli i wpadamy w koło, z którego będzie
trudno wyjść. Dzisiaj jest najlepszy czas, żebyśmy w końcu zaczęli to robić, mówię razem,
bo niestety biję się w pierś, pewnie też za mało jako radny zrobiłem, acz gros z
instrumentów jakie miasto posiada, to są instrumenty, które posiada prezydent miasta,
gospodarz tego miasta. Ja bym chciał wiedzieć, co gospodarz tego miasta robi, żeby były
nowe miejsca pracy i taki wniosek złożę. Dziękuję bardzo.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Mirosławowi Milewskiemu.
Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Miło słyszeć jak koalicjanci rozmawiają ze sobą w takim fajnym duchu jak przed
chwilą słyszeliśmy. To dobrze rokuje na przyszłość koalicji. Ale to tak zupełnie na marginesie.
Drodzy Państwo, bezrobocie to rzeczywiście oprócz bezpieczeństwa mieszkańców, oprócz
zapewnienia wysokiego poziomu opieki zdrowotnej, można jeszcze mówić o służbie zdrowia,
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o mieszkaniach, to najistotniejsze sprawy jakimi powinien zajmować się również samorząd
lokalny, czy może nawet przede wszystkim samorząd lokalny, bo to samorząd lokalny
najbardziej wie co w tym zakresie zrobić albo gdzie zapukać, aby inne instytucje publiczne
czy też niepubliczne pomogły w tym zakresie. Ale żeby może tak trochę ostudzić zapał Pana
radnego Iwaniaka, to ja posłużę się dosłownie na 2 minuty historią jak to było z poziomem
bezrobocia w Płocku. Otóż w latach już zamierzchłych, gdzie dominującą partią tutaj było
SLD, bezrobocie rosło – tutaj posłużę się tabletem takim, wyobraźcie sobie Państwo, że tu
jest ekran przezroczysty – bezrobocie rośnie z około 15% do 20,3%. To jest czas SLD
czternaście i jeden dziesiątych tysiąca osób bez pracy. Następne osiem lat to jest, w
uproszczeniu oczywiście, kadencja do kadencji, spadek do około 16%, spadek do około
11%. Oczywiście ta linia, gdybyśmy wzięli krótsze okresy typu miesiące czy lata byłaby nie
taka prosta z różnych powodów. Ale dla uproszczenia tak mówię. Co się dziś dzieje po blisko
3 latach sprawowania władzy przez Pana Prezydenta Nowakowskiego i dominującą drużynę
Platformy Obywatelskiej. Otóż znowu krzywa rośnie i nic nie wskazuje na to - dziś jest
12,9%, w momencie, w roku, gdy bezrobocie powinno być w skali roku najmniejsze, tak jak
mój poprzednik powiedział, gdy dojdziemy do grudnia tego roku, będzie prawdopodobnie
bliskie 14% i perspektywa jest dokładnie taka jaką wskazuje ta krzywa, czyli rosnąca, do
jakiej granicy, trudno powiedzieć. W tym najniższym okresie było około 7.300 osób
bezrobotnych, dziś jest 8.500, czyli 1.300 konkretnych osób jest więcej bez pracy. Można
zadawać sobie pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało i należałoby czynić takie analizy
porównawcze i uczyniono to w tym materiale z na przykład miastami na Mazowszu. Miastami
bardzo skrajnymi – począwszy od Warszawy, poprzez Ostrołękę, Siedlce i Radom. Skrajnymi
w sensie liczby mieszkańców. Ale co jest tutaj istotne, że w ciągu ostatnich powiedzmy 2,5
roku – ja liczę początek kadencji Pana Prezydenta – dynamika wzrostu bezrobocia w Płocku
jest większa niż w Ostrołęce, Siedlcach i Radomiu. To że w Radomiu mamy dziś 22,7% to
jest smutny wynik, ale dynamika wzrostu w Radomiu bezrobocia jest mniejsza niż w Płocku,
dlatego że w 2010 roku na koniec grudnia było takie samo bezrobocie jak jest dzisiaj, a więc
jest status quo. U nas jest znaczny wzrost. Jedynie Warszawa szczyci się większą dynamiką
wzrostu bezrobocia, ale przy poziomie 5% to powiedzmy sobie szczerze, nie jest to bardzo
istotny problem, a przynajmniej tak istotny problem jaki jest w Płocku. Zadałem sobie trud,
żeby porównać jeszcze w innej kategorii wzrost poziomu bezrobocia w ciągu ostatnich blisko
3 lat w Płocku do miast, 33 miast o liczbie mieszkańców porównywalnych z Płockiem, w więc
od 70.000 do około 200.000 mieszkańców. I cóż tu się wydarzyło. Otóż na te 33 miasta
tylko 4 miasta mają wyższą dynamikę wzrostu bezrobocia od Płocka. Pozostałe mają niższą
dynamikę, a więc lepiej sobie radzą z rozwiązywaniem problemu bezrobocia. A są też takie
rodzynki, kilka, w których bezrobocie w stosunku do grudnia 2010 roku spadło. Dlaczego, tu
już wypadałoby się bardziej szczegółowo nad tym zastanowić. Jakie z tego wnioski - że tak
naprawdę działania, czy mizerne działania, powiedziałbym, które podejmujemy, są w
porównaniu z innymi miastami, zarówno na Mazowszu, jak i miastami około 100-tysięcznymi
zdecydowanie, zdecydowanie gorsze. Możemy również zastanawiać się – to już było
wspomniane, ja nie będę powtarzał wszystkich tych wątków, które były wypowiedziane –
możemy też się zastanawiać nad wolnymi miejscami pracy, co świadczy o aktywności
zarówno Ratusza, zarówno Miejskiego Urzędu Pracy, jak i lokalnego rynku gospodarczego.
Otóż w analogicznym sprawozdaniu z roku 2010 takich wolnych miejsc pracy w Płocku było
2.344, dziś jest 1.455, a więc znaczący spadek. To co charakteryzuje natomiast na przykład
Miejski Urząd Pracy, czy Ratusz i aktywność w tym zakresie, to podam kilka przykładów:
staże – dziś 445, wówczas 519, prace społecznie użyteczne – dziś 165, wówczas 505,
miejsca aktywizacji zawodowej – dziś 610, wówczas 1.024. Dlatego też doceniając te rzeczy
oczywiście, które Miejski Urząd Pracy w ramach różnych programów w ostatnim czasie
realizuje – bo gdyby nie realizował, to byłoby jeszcze gorzej – jednak ta aktywność jest zbyt
mała w stosunku do tego, co było wcześniej. A to wszystko składało się na tworzenie, na
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kreowanie nowych miejsc pracy, na systematyczne, z różnymi przygodami, z różnymi
potyczkami oczywiście, ale jednak systematyczne obniżanie poziomu bezrobocia. Można
powiedzieć parafrazując, że przecież w Hiszpanii jest jeszcze gorzej. Ale przecież nie o to
nam chodzi, żeby porównywać się do gorszych, tylko mieć bardziej ambitne plany. Niestety
w tym sprawozdaniu, które dziś omawiamy, nie mamy innych elementów podanych, które
pośrednio bądź bezpośrednio wpływają na wskaźniki bezrobocia, na ożywienie gospodarcze,
na aktywną walkę z bezrobociem. A aktywna walka z bezrobociem to jest również kreowanie
rozwoju gospodarczego. Było o tym mówione już wcześniej w wystąpieniu Pana radnego
Iwaniaka. Ja przytoczę kilka elementów, które w mojej skromnej ocenie były lepiej
wykorzystywane w latach poprzednich niż obecnie i dlatego nie ma kreowania tylu nowych
miejsc pracy. Otóż w latach poprzednich – mam na myśli lata 2002-2010 – notowaliśmy
dynamiczny wzrost inwestycji i to zarówno tych samorządowych, tu można podkreślić 5 czy
6 pierwszych miejsc w rankingu miast na prawach powiatu pod względem ilości inwestycji,
kilka drugich miejsc, kilka trzecich, dziś jesteśmy gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, to też
świadczy o dynamice rozwoju miasta, ale i prywatne inwestycje – i te średnie i te duże –
były kreowane na dużo większą skalę niż obecnie. Poziom inwestycji samorządowych jest
dziś jednak mniejszy niż w latach ubiegłych. Jak się kształtowała liczba podmiotów
gospodarczych, ile w tym czasie podmiotów zakończyło swoją działalność, ile w
poszczególnych kategoriach rozpoczęło swoją działalność, czy tu jest wynik dodatni, czy też
ujemny – to pozwoliłoby na spojrzenie głębsze, a mianowicie takie czy istnieje aktywność
gospodarcza małych, średnich podmiotów, czy też jednak pracodawcy nie wytrzymują
dzisiejszej sytuacji i obniżają zatrudnienie. Dziś wspomniano o stabilnej polityce finansowej,
prorozwojowej, polityce finansowej - Pan Prezydent tak bardzo chwalił się tą polityką
używając jednego wskaźnika poziomu zadłużenia, który od przyszłego roku już o ile się nie
mylę, nie będzie miał żadnego znaczenia, bo są inne wskaźniki. Natomiast dla mnie
racjonalną oceną była ocena zewnętrzna, nie moja, tylko zewnętrzna ocena, która była
jednak lepsza, przez agencję ratingową, jeśli chodzi o wiarygodność finansową miasta. To
inwestorzy, szczególnie zewnętrzni, biorą pod uwagę, chociaż nie jest to oczywiście
czynnikiem decydującym, ale biorą to również pod uwagę. W poprzednich latach powstało
kilka uchwał - radni, którzy byli w poprzednich kadencjach to pamiętają – kilka uchwał, które
miały na celu zachęcenie inwestorów do inwestowania właśnie w Płocku. To są oczywiście
zwolnienia z podatku i inne zachęty. Ja byłem przekonany, że Pan Prezydent Nowakowski
wymyśli coś, nie wiem co, ale wymyśli i przedstawi samorządowi pakiet propozycji dla
płockich przedsiębiorców. Poza wspomnianym dokumentem o rozwoju gospodarczym Płocka,
który jest standardem i który został schowany prawdopodobnie do szuflady i sobie tam leży,
nie ma żadnych konkretów dotyczących ułatwień podatkowych, dotyczących zwolnień
podatkowych etc. dla tych, którzy chcą tworzyć miejsca pracy, dla tych, którzy chcą
inwestować w naszym mieście. To też jest jedna być może z przyczyn. W kampanii
wyborczej mieliśmy do czynienia z najazdem wybitnych polityków, którzy obiecywali różne
rzeczy dotacyjne, różne galerie handlowe, chociażby w zakładzie karnym, co sprawiało
wrażenie, że środków zewnętrznych do budżetu miasta przybędzie dość dużo, środków które
byłyby wykorzystywane na rozwój miasta, czyli dających zatrudnienie płockim, nie tylko
płockim firmom i płockim pracownikom. Niestety tutaj też jest wielki, wielki zawód. W
porównaniu ze środkami zewnętrznymi z wielkich lat w wysokości około 300 mln te, które
pozyskujemy a którymi się chwalimy, że tutaj 200 tys., tu 700 tys., są takim małym
pikusiem. Jeśli poczytamy sobie statystyki dotyczące rozstrzygania przetargów na inwestycje
miejskie w roku 2010, 2009 a dzisiejsze w roku 2011 czy 2012, to dostrzeżemy pewną
prawidłowość, że wówczas większość przetargów wygrywały firmy płockie a dziś firmy
zewnętrzne. Oczywiście można powiedzieć, że ustawa prawo zamówień publicznych, ale to
też o czymś świadczy i to też ma wpływ na poziom bezrobocia w Płocku. Nie przez
przypadek firmy budowlane się likwidują, czy też ograniczają zatrudnienie, płockie firmy
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budowlane. To ma bezpośrednie przełożenie na to, co pokazuje wskaźnik bezrobocia. Nie
chcę zabierać zbyt dużo czasu. Poziom bezrobocia rośnie. Można się tłumaczyć różnymi
względami: sytuacją ekonomiczną, sytuacją gospodarczą i wieloma innymi względami, ale
inne miasta radzą sobie z tą sytuacją, z tą samą sytuacją ekonomiczną, jednak lepiej. To co
jest dziś moim zdaniem kluczem, to jest zbyt mała aktywność, zbyt mała pomysłowość i
generalnie rzecz biorąc bierność władz samorządowych miasta Płocka w odniesieniu do
kluczowego problemu jaki tutaj jest do rozwiązania. Powtarzam – oprócz służby zdrowia,
zapewnienia bezpieczeństwa na dobrym poziomie problem bezrobocia wydaje się być
najistotniejszy. Bo cóż z tego, że wybudujemy 20 nowych placów zabaw, 48 nowych
Orlików? Może będzie to pożytek, bo jeśli ktoś straci pracę, to przynajmniej będzie mógł
pograć w piłkę. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Pawłowi Kolczyńskiemu.
Pan radny Paweł Kolczyński powiedział: „Dziękuję, Panie Przewodniczący. Po
przemówieniach moich przedmówców ja mam jedynie dwa pytania i może dwie ogóle uwagi.
Jeżeli chodzi o pytania, to w tym materiale chciałbym uzyskać jakby doprecyzowanie w
zakresie efektywności tych środków, które podejmowane są przez miasto i jego placówki w
zakresie zwalczania bezrobocia. Chociażby niech przykładem będzie to, że z programów
realizowanych przez Miejski Urząd Pracy określonego wsparcia finansowego udzieliliśmy
pewnej grupie osób, które jednorazowo otrzymały określone środki na podjęcie i rozpoczęcie
działalności gospodarczej i chciałbym uzyskać informację jaka jest skuteczność udzielania
tego rodzaju wsparcia, jak długo średnio osoby, które takie wsparcie otrzymały, taką
działalność gospodarczą prowadzą. Wiadomo, prawdopodobnie tam jest wymóg określonego
czasu prowadzenia tej aktywności, ale jak w praktyce to wygląda, czy jest to rzeczywiście
efektywnie wydany środek, który ma wydobyć przedsiębiorczość i zorganizować tą
przedsiębiorczość. I druga kwestia, jakby po części nawiązująca do tej problematyki, o której
tutaj mówimy, o efektywności prowadzenia i zwalczania bezrobocia. O tym zresztą
dyskutowaliśmy na Komisji Gospodarki Komunalnej. Czy Płock przymierza się do bardziej
jakichś odważnych działań w zakresie zwalczania i urealniania poziomu bezrobocia? Mam na
myśli tutaj różnego rodzaju programy, które w praktyce zostały sprawdzone. Na komisji
wspominaliśmy tutaj o programie zwalczania bezrobocia, który funkcjonuje w Nysie, który
zakładał bardzo szeroki poziom robót publicznych finansowanych ze środków
samorządowych, a który umożliwił de facto poprzez weryfikację rzeczywistych chęci osób
bezrobotnych do uczestniczenia w tego typu przedsięwzięciach i pracach do zredukowania
tego poziomu bezrobocia o około 50%. To są jakby pytania. I dwie uwagi na zakończenie.
Jest to kolejny – zresztą ten głos się po części pojawiał – jest to kolejny materiał, który
wiąże się z jedną z najistotniejszych kwestii funkcjonowania miasta, jego życia, życia
gospodarczego i związanego z tym faktu pracy dla mieszkańców naszego miasta, natomiast
jest to kolejna sytuacja, kiedy my dyskutujemy tutaj tak naprawdę we własnym gronie, w
gronie radnych, być może powiększonych o grono prezydentów, dyrektorów pewnych
jednostek miejskich, natomiast tak naprawdę w tej dyskusji, tak jak na przykład w dyskusji
na temat polityki gospodarczej, brakuje mi przede wszystkim głosów osób od których tak
naprawdę los i sytuacja gospodarcza w Płocku zależy, a więc przede wszystkim głosu
pracodawców z jednej strony, po drugie głosu – ja wiem, jest Pan Prezes Brudnicki, więc
być może jakoś tutaj też stanowisko będzie przedstawione – ale z drugiej strony poza tym
głosem właśnie pracodawców, głosu przedsiębiorców, ale również co jest istotne, innych
instytucji, chociażby PUP, czy Wojewódzki Urząd Pracy, które też moim zdaniem muszą być
w tej dyskusji uwzględnianie,. Bo bezrobocie w Płocku nie jest zagadnieniem oderwanym od
problematyki bezrobocia w skali powiatu, w skali województwa, w skali naszego regionu.
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Jeszcze jedna też kwestia, która dla mnie jest też niepokojąca. Dzisiaj dyskutujemy właśnie
o jednej z najważniejszych kwestii, natomiast na sali nie ma żadnego parlamentarzysty,
który jest przedstawicielem tego miasta. To jeżeli dyskutując o bezrobociu na sali nie mamy
żadnego przedstawiciela naszego miasta w parlamencie, to jaka musi być waga sprawy, żeby
osoby, które tak naprawdę mają zabiegać o wprowadzenie w randze ustawowej prawa, która
miałoby chociażby ten problem zwalczać, jaka będzie przesłanka, która skłoni ich do
uczestniczenia w tego typu wydarzeniach jakimi jest sesja. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja tylko
ad vocem do Pana radnego Milewskiego. Chciałem zauważyć, co umknęło pewnie uwadze
Pana radnego, iż w tym okresie, gdy malało bezrobocie, to gdybyśmy mieli oceniać
działalność Pana wówczas jako prezydenta, ta ocena zdecydowanie byłaby gorsza niż to, co
dzisiaj przedstawiłem. To po pierwsze. Po drugie – to, że to bezrobocie w Płocku malało, to
nie był skutek Pana działalności, bo nic Pan w zakresie nowych miejsc prac praktycznie nie
zrobił, tylko skutek działalności ówczesnego rządu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL, i
dobrej koniunktury gospodarczej, która wówczas powstała. A to, że bezrobocie rosło wtedy,
kiedy my w mieście rządziliśmy, to wynikało z dziury Bauca, Balcerowicza, dziury całej
prawicy i trzeba było z tym walczyć. I między innymi skutki były takie, że rosło po prostu
bezrobocie, ale to również mogło umknąć Pana uwadze.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że ta dyskusja zmierza do końca, ponieważ proszę Państwa mam wrażenie,
że coraz więcej hipokryzji i polityki w tą dyskusję nam się wdziera.[...]”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Przewodniczący!
Szanowni Państwo Radni! Znaczy ja nie nazwałbym tego hipokryzją, co raczej demagogią.
Ale z drugiej strony cieszy fakt, że te osoby, które generalnie z tej mównicy w jakiś tam
sposób demagogiczny przemawiają, są w stanie jednak bardzo pozytywne takie refleksje z
dystansu i oceny wypowiedzieć. I tu dziękuję, Panie radny Iwaniak, za właśnie taką
wypowiedź, bo tak naprawdę ona w dużej mierze pozwala mi... znaczy praktycznie Pan mnie
wyręczył, bo to co dzieje się w kontekście wzrostu bądź spadku bezrobocia w Płocku, to nie
jest li tylko efekt działań, bądź ich braku, konkretnych władz miasta, tych lub innych.
Oczywiście w pewnym stopniu tak, ale jednak w dużej mierze w minimalnym. I to Pan w
swojej ostatniej wypowiedzi takiej ad hoc, ad vocem rzeczywiście potwierdził i bardzo
dobrze. Płock niestety nie jest samotną wyspą i tutaj mówię to zarówno w kontekście może
nie tyle Hiszpanii, co Polski i tego, co dzieje się w polskiej gospodarce od kilku lat. Niestety
trudno oczekiwać i trudno byłoby oczekiwać, żeby w sytuacji kryzysu gospodarczego
bezrobocie pikowało w dół. To, że udaje się je utrzymać mniej więcej na tym samym
poziomie, że lekko rośnie, to oczywiście nie jest powód do chluby ani do chwały, ale jednak
nie ma dzisiaj, pomimo tego, że zgodzę się z Państwem, naprawdę, bardzo mocno, to jest
jedyna rzecz, z którą się rzeczywiście zgadzam, bezrobocie jest dzisiaj problemem. Brak
miejsc pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, to jest dzisiaj problem. Problem Płocka, ale także
problem powiatu płockiego, problem Polski, problem całej Europy, z którym to problemem
zmaga się nie tylko Płock. Dzisiaj oczywiście możemy oczekiwać, żeby w Płocku było
bezrobocie jednocyfrowe. Tylko ciekawe jak to zrobić skoro w powiecie jest dwadzieścia kilka
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procent bezrobocia. Pracodawca, jakikolwiek pracodawca, nawet jeśli inwestor znajdzie się w
Płocku i stworzy 100, 200, 600 miejsc pracy, to w sytuacji w której będzie miał możliwość, to
zatrudni także tych, którzy są spoza Płocka, jeśli będą gotowi pracować na przykład za
niższą stawkę, po prostu. Jeśli bezrobocie w powiecie jest ponad dwadzieścia kilka procent,
to w Płocku raczej mała jest szansa, żeby mogło sięgnąć wartości jednocyfrowej, choć
oczywiście być może to się zdarzy. Więc ja bym też apelował, żeby było jak najmniej
demagogii a rzeczywiście jak najwięcej merytorycznych i tego rodzaju pozytywnych
pomysłów, jakie chociażby usłyszałem dzisiaj w kontekście Pana radnego Kolczyńskiego.
Rzeczywiście, jeśli jest jakiś taki program, to bez względu, czy on będzie z Nysy, czy z Tych,
to jeśli przynosi on pozytywne efekty, to spróbujemy sprawdzić na ile możliwe będzie
wdrożenie go w Płocku, bo to jest rzeczywiście pewien sposób na reakcję i przynajmniej, tak
jak Pan powiedział, zweryfikowanie liczby osób bezrobotnych rzeczywiście, a z drugiej strony
rzeczywiście pomoc tym, którzy tej pracy potrzebują. I tutaj dziękuję, bardzo dziękuję za ten
głos. W kontekście pewnych uwag mniej lub bardziej demagogicznych. Szanowni Państwo,
jeżeli chodzi o przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych – tak, studium właśnie było
pierwszym takim krokiem. Teraz kolejne, tak naprawdę, które przed nami. Ale
przypominam, że studium udało się uchwalić po tak naprawdę wielu latach i batalii na tej
sali, gdzie – też nie chciałbym nikomu wypominać – że te pewne tereny inwestycyjne miały
być w pewnym miejscu, ale ktoś się uparł, że mają tam być ogródki działkowe. I bardzo
dobrze, tylko niekoniecznie może w tym miejscu. Bo ja też jestem zwolennikiem ogródków
działkowych, naprawdę, proszę mi wierzyć, i działkowców, i chciałbym, żeby oni mogli
uprawiać swój, a właściwie może nie tyle swój, ale ten fragment ziemi, który uprawiają ku
radości, odpoczynku, ale tam gdzie byłoby to możliwe, gdzie te tereny można byłoby, nie
mówię w tym roku, nie mówię w przyszłym, może za lat 5 albo za lat 10, ale uwolnić, w
studium zapisać ich uwolnienie, a oczywiście działkowców za odpowiednią rekompensatą
możliwość przeniesienia się na inne tereny, które nigdy nie będą inwestycyjne, a właśnie
mogłyby być rekreacyjne, byłoby to jak najbardziej właściwe. Ja mam świadomość, że uderz
w stół i nożyce się odezwą, natomiast jeszcze raz powtórzę – nie chciałbym tej możliwości
traktować jako swego rodzaju kwestii promocji własnej osoby przy tym temacie. Natomiast
w mojej ocenie tereny inwestycyjne tam gdzie jest to możliwe, warto uwalniać. I stąd te
działania, które podjęliśmy, o których informowaliśmy dosyć szeroko, w kontekście lotniska.
Po prostu tam rzeczywiście podpisanie porozumienia z lotniskiem umożliwia realizację
łącznika drugiego etapu i umożliwia uwolnienie kilku hektarów terenów inwestycyjnych –
uwaga – przy zachowaniu jednak cały czas funkcji lotniska dla tego terenu i bardzo dobrze, i
takie działania będziemy prowadzić. Inną kwestią oczywiście jest to, czy z tych terenów
inwestycyjnych ktoś rzeczywiście skorzysta tworząc tam nowe miejsca pracy. Natomiast te
tereny inwestycyjne tak w okolicach lotniska, jak i w okolicach Trzepowa, gdzie też niektórzy
próbowali, ażeby tam zachować zabudowę najlepiej jednorodzinną albo wielorodzinną, a
zamiast terenów inwestycyjnych tu udało się te tereny inwestycyjne na terenie Trzepowa
zachować i tam ta możliwość inwestowania przez potencjalnych inwestorów jest stworzona,
podobnie jak na dużej części dzisiaj terenów lotniska. A więc te działania, bardzo konkretne,
bardzo namacalne, są przez prezydenta, przez jego zastępców, przez urzędników
prowadzone. Oczywiście nie zawsze mają one charakter spektakularnych wystąpień z tej
mównicy i bardzo dobrze, bo wówczas pewnie nie udałoby się nam nigdy dojść do
porozumienia, tylko byśmy się przerzucali argumentami i kłócili. Kolejny element to tereny
Parku Przemysłowo-Technologicznego. I tutaj też mogę powiedzieć, że okay, cały czas ten
Park to ciagle jest szansa. Szansa, którą trzeba wykorzystać. Nie zrobimy tego oczywiście li
tylko budując tam, czy realizując tam dwa projekty, ale warto o tym powiedzieć, bo jednak
realizacja tych dwóch projektów za 87 mln zł to są projekty za pieniądze unijne w dużej
części i projekty przy realizacji których wiele firm, także płockich, i pracodawców, i
pracowników, ma po prostu pracę, a więc ma także wynagrodzenie, i bardzo dobrze.
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Natomiast działania, które w tym momencie są także przeze mnie podejmowane, to
działania których celem – i tutaj też, jeśli Pan radny będzie chciał, to oczywiście jak
sprawozdanie kwartalne, miesięczne, czy półroczne, czy roczne będę składał – których celem
jest przekonanie pewnych instytucji, żeby zainwestować w, krótko mówiąc, w komponent
naukowy w tym Parku. A więc do tej pory Park Przemysłowo - Technologiczny warto, żeby
rzeczywiście miał on też ten charakter naukowy, który z założenia swojego miał mieć, a
który potem został z różnych powodów pewnie zarzucony. Dzisiaj otwiera się szansa. W
porozumieniu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a także w porozumieniu z PKN Orlen,
by stworzyć tutaj na bazie funduszy także unijnych, bo o tym rozmawialiśmy z Panią Minister
Bieńkowską - Panią Minister Rozwoju Regionalnego, takie centrum badawczo – rozwojowe
dla polskiej chemii. Oczywiście to też się nie stanie za miesiąc, za dwa, ale tak naprawdę to
jest ogromna szansa także, żeby wykorzystać potencjał naukowy i zatrzymać młodych ludzi,
którzy dzisiaj kształcą się na kierunkach politechnicznych, właśnie w Płocku. Czy ona będzie
wykorzystana to nie tylko zadanie samorządu, który ma stworzyć takie warunki i będzie
wspierał te działania, ale przede wszystkim NCBiR z prof. Kurzydłowskim na czele i PKN
Orlen. I to jest możliwe. I to jest wizja tak naprawdę inwestowania, nie powiem miliarda
złotych, ale praktycznie w tutaj płocką naukę, w płocki Park, także potencjalnie w miejsca
pracy. I to są duże słowa, ale za które biorą pełną odpowiedzialność, bo ja z prof.
Kurzydłowskim niejednokrotnie rozmawiałem i na ten temat także rozmawialiśmy z PKN
Orlen. Więc to jest kwestia. Dużo mniejszą być może kwestią, z punktu widzenia Państwa
mniej istotną, jest chociażby kwestia utrzymania jednak tempa inwestycyjnego w Płocku na
tym poziomie na którym ono w tym momencie jest, czyli około 130-140 mln zł. Wiele miast
mając niższe dochody po prostu ograniczyło inwestycje. Ograniczenie inwestycji oznacza
dużo mniej, tak naprawdę, projektów inwestycyjnych, a więc także dużo mniej pracy dla
potencjalnych wykonawców i podwykonawców. Myśmy w tym roku mając pełną świadomość
tego, co może stać się z dochodami, starali się ten proces inwestycyjny utrzymać na tym
samym poziomie. Mało tego, dzięki Parkowi Technologicznemu i dzięki inwestycjom w
Wodociągach dużo większe zaangażowanie inwestycyjne spółek miejskich sprawia, że tej
pracy realnie dla wykonawców, a więc także podwykonawców, jest. Natomiast nie jesteśmy
samotną wyspą, niestety. Zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych do przetargów w
Płocku stają firmy z całej Polski, z Europy. I niestety tam, gdzie oczywiście jest to możliwie
idziemy na arbitraż, ale tam gdzie nie mamy do tego podstaw te firmy wygrywają i tylko
pozostaje liczyć, że będą brali podwykonawców - firmy z Płocka. A w kontekście Parku, to
tutaj obecny – i cieszę się naprawdę z obecności Pana Prezesa Izby Gospodarczej, Pana
Prezesa Brudnickiego – tam akurat część także firm właśnie prywatnych ma stworzone takie
warunki, że rozwija się, i oby rozwijała się coraz lepiej. Taka mała dygresja. Ja nie bardzo
rozumiem nawet dlaczego aż tak nie tylko demagogicznie, ale na koniec i kłamliwie
powiedział Pan radny Milewski. Według rankingu Rzeczpospolitej według którego Płock swego
czasu, kiedy brano pod uwagę tylko i wyłącznie kwestię pieniędzy przeznaczonych na
inwestycje rzeczywiście zajmował pierwsze miejsce. Tylko jedno kryterium było, tylko to. A
efektem tego pierwszego miejsca tak naprawdę była kwestia budowy w Płocku mostu i dróg
dojazdowych, która doprowadziła, że zadłużenie Płocka wzrosło tam z tych 19, czy tam 18%,
nastu procent, do pięćdziesięciu kilku. I okay, ja do tego nie mam pretensji, bo rzeczywiście
tak było. Natomiast od kiedy zaczęto brać także inne wskaźniki pod uwagę, to Płock z tego
pierwszego miejsca w 2010 roku spadł na trzydzieste któreś. Ostatni rok, kiedy Pan radny
Milewski był prezydentem. Dzisiaj ten ranking wskazuje, że Płock jest wśród miast na
prawach powiatu na czwartym miejscu, jeśli chodzi o najlepiej zarządzane miasta i to jest za
ubiegły rok, za Sopotem, za Gdańskiem i bodajże Gdynią. Więc odrobina uczciwości, Panie
radny, też by się należała. Natomiast jeszcze z takich drobnych rzeczy, o których warto
wspomnieć. Państwo tutaj radni operowali różnego rodzaju cyframi w kontekście różnego
rodzaju miast, padały rzeczywiście - i tu akurat dziękuję za uczciwość - i to pokazuje, że
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bezrobocie, tak naprawdę, nie ma barw partyjnych. Ja nie wiem, kto rządzi w Szydłowcu,
czyli w mieście, gdzie bezrobocie jest zdecydowanie najwyższe (Pan radny Arkadiusz
Iwaniak powiedział, że wynosi 45%.). 45% dokładnie i chyba trudno znaleźć drugie takie
miasto w Polsce. Nie wiem, nie mam pojęcia. To jest ta ściana wschodnia województwa
mazowieckiego, gdzie rzeczywiście jest, i południowo-wschodnia właściwie, potężny problem.
W Radomiu to bezrobocie przekracza dwadzieścia kilka procent – 25%. We Włocławku to jest
19%. Mówię o miastach porównywalnych, trochę większych, choć porównywalnych do
Płocka. W Łomży – 16%, w Częstochowie – 13,1%. W Płocku dzisiaj to jest, znaczy w
połowie roku było 12,9%, dzisiaj jest 12,7%. Czy uda nam się i w jaki sposób rzeczywiście
jeszcze zmniejszyć to bezrobocie, to pokaże tak naprawdę sytuacja gospodarcza,
geopolityczna, ale też gospodarcza Polski w najbliższych miesiącach. Na pewno będzie to
trudne, jeśli kryzys będzie się dalej utrzymywał w takim stopniu, w jakim w tym momencie
jest. Bo przedsiębiorcy dzisiaj zanim wydadzą kolejną złotówkę na stworzenie nowego
miejsca pracy na pewno bardzo mocno to przeanalizują, bo ona ma w pewnej perspektywie
przynieść korzyść firmie. Ale dzisiaj to ryzyko jest bardzo duże. Stąd rzeczywiście dziękuję
jeszcze raz za tego rodzaju głosy jak głos radnego Kolczyńskiego, bardzo konstruktywne.
Dodam jeszcze tyle, bo tutaj do tego materiału Państwo otrzymali naprawdę, i dziękuję też,
to też jest bardzo dobre, za bardzo pozytywne słowa skierowane znowu w stronę dyrektora
Miejskiego Urzędu Pracy, znaczy Miejskiego Urzędu Pracy jak i MOPS. To pokazuje, że
wykonują pozytywnie swoją rzeczywiście pracę. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że
dzisiaj gdyby rzeczywiście powołać jakiegokolwiek pełnomocnika do spraw bezrobocia, to ja
dzisiaj byłbym w ogniu krytyki, że mając cały urząd pracy, chcę jeszcze powoływać
jakiegokolwiek pełnomocnika w tej kwestii. Więc bym tylko spotkał się z krytyką, że oto w
ten sposób zmniejszam bezrobocie, bo jeden etat więcej funduję w urzędzie, tak jak gdzieś
tam w podtekstach tutaj słyszę. Więc, Szanowni Państwo, bez tego rodzaju demagogii i
wycieczek bardzo proszę. Natomiast w kontekście jednej jeszcze drobnej rzeczy. Państwo
bardzo pozytywnie powiedzieli o rzeczywiście pracy Pana Dyrektora, ale ja chciałbym
podziękować w tym miejscu wszystkim urzędnikom Miejskiego Urzędu Pracy, bo choć mam
świadomość, że akurat oni nie tworzą nowych miejsc pracy, bo te tworzą przedsiębiorcy, to
jednak stwarzają pewne możliwości i otwierają pewne możliwości chociażby, jeśli chodzi o
przekwalifikowanie, staże i bardzo skutecznie, to też ważne, pozyskują środki zewnętrzne na
realizację tych projektów. W Płocku na dzisiaj realizujemy siedem projektów konkursowych,
które są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Dla przykładu w Ciechanowie są to trzy, w Ostrołęce jeden, w Radomiu cztery,
w Siedlcach trzy, i to różne. Także tutaj jeszcze raz bardzo dziękuję. Mam świadomość, że
dzisiaj to na pewno niełatwa praca. To tyle z mojej strony. Bardzo, bardzo dziękuję zwłaszcza
za te konstruktywne wypowiedzi. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Mirosławowi Milewskiemu.
Pan radny Mirosław Milewski powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni
Państwo! Jakby te wypowiedzi w większości skwitowano słowem demagogia. Ja obiecuję, że
na następną sesję przygotuję encyklopedyczną definicję słowa demagogia. Wówczas
zobaczymy, kto nadużywa tego słowa, dlatego że w odniesieniu może do 10% słów w moich
wypowiedziach, czy w wypowiedziach radnego Iwaniaka można w ogóle podciągnąć pod
słowo demagogia. Ale jak nazwać uchylanie się od odpowiedzi na konkretne zarzuty, na
konkretne pytania, nie znajduję tego słowa, a tu padło kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt
konkretów. (Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka zapytał: „Zadawał Pan
jakieś pytania, Panie radny?”) Ależ oczywiście. Proszę odsłuchać dysk, wówczas znajdzie Pan
kilkanaście zarzutów i pytań. Natomiast ja generalnie nie mogę się zgodzić co do zasadniczej
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tezy, którą stawia Pan Prezydent Nowakowski, który mówi że: ja jestem prezydent, który nic
nie mogę. (Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Nie
powiedziałem tak.”) Prawie tak. (Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka
powiedział: „Nie.”) Cytuję: w minimalnym stopniu poziom bezrobocia zależy od samorządu;
lekko tylko rośnie bezrobocie w Płocku; jeżeli bezrobocie w powiecie jest ponad 20% to
niemożliwe jest jednocyfrowe w Płocku. Można z tego wysnuć wniosek – Pan powie:
demagogiczny – prezydent nic nie mogę. I ciągle słowo: kryzys, kryzys, kryzys. W Tychach
też jest kryzys i 7,2%. Jak już plagiatować, to takie dobre rzeczy jak oni potrafią walczyć z
bezrobociem. Czyż nie jest demagogią czy nadużywaniem słów, jeśli się mówi o 4–5
miastach, w których poziom bezrobocia jest wyższy od Płocka? Ja powiem: 10, 15, gdzie jest
niższy od Płocka, bardzo proszę: Toruń – 7,4%, Gorzów Wielkopolski – 7,6%, Zielona Góra –
7,8%, Opole – 7,1%, Bielsko-Biała – 6,5%, Rzeszów – 8,3%, może troszkę za duże miasto,
Gliwice – 7,7%, Ruda Śląska – 9,4%, Tychy – 7,2% - kolejny raz polecam ten przykład,
Kielce – 10%, Kalisz – 8,6%, Olsztyn – 8%, Słupsk – 11,7%, Jelenia Góra – 9,3%, Jaworzno
– 11,5%, Jastrzębie Zdrój – 9,1%, Nowy Sącz – 11%. Jeszcze kilka by się wymieniło troszkę
mniejszych miast. Więc jeśli mówimy o porównaniu, to porównujmy się obiektywnie a nie
tak po prostu jak chcemy. Ale jeśli Pan powiedział tak, to ja podam inne przykłady i się
wszystko zrównoważyło. Niech słuchacze wyciągną stosowne wnioski w tym zakresie. Kryzys
- jest już ogłoszony koniec kryzysu. Mówił o tym zarówno Minister Rostowski jak i Premier
Donald Tusk. Wszystkie stacje telewizyjne, radiowe, media wszelkiej maści z portalami
internetowymi na czele ogłosiły koniec kryzysu. (Pan radny Dariusz Skubiszewski
powiedział: „On tu nawet nie wszedł.”) Nie wpuściliśmy go nawet? A, to uzupełnię. A Pan na
dzisiejszej sesji – policzyłem dokładnie – siedem razy użył słowo kryzys. Ja nie wiem czy –
to może zabrzmi jak demagogia – ale czy Prezydent Płocka nie jest jednym wielkim
kryzysem. Tylko wykręt na wszystkie niepowodzenia, czy brak aktywności. Chwalimy się
jakimiś ofertami inwestycyjnymi nowymi. Z tym lotniskiem jeszcze nie wiadomo jak wyjdzie
do końca, więc nie chwalmy się tym, co nie mamy. Natomiast, jeśli chodzi o na przykład
tereny inwestycyjne w zachodniej części osiedla Trzepowo, które od wielu, wielu lat były jako
tereny inwestycyjne pod produkcję, magazyny etc., etc., Pana właśnie zmiana przebiegu
obwodnicy północno - zachodniej spowodowała, że na te tereny nie ma w tej chwili wjazdu.
Nie ma zjazdu z obwodnicy północnej na kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych, z
których około trzydziestu, nie pamiętam już dokładnie ile, miasto wykupiło kilka late temu
po to, żeby wokół obwodnicy przy zapewnieniu odpowiedniego zjazdu rozwijało się z czasem
życie gospodarcze. To jest konkret, który można sprawdzić. Ja na tą sytuację wielokrotnie
zwracałem uwagę na Komisji Inwestycji, ale w dalszym ciągu projekt jest realizowany bez
tego zjazdu, czyli blokuje się kilkadziesiąt hektarów terenów inwestycyjnych, tak naprawdę.
À propos prawdy w rankingu Rzeczpospolitej. W rankingu Rzeczpospolitej miasto Płock nigdy
nie brało udziału - to po pierwsze. Ten ranking, który przytoczyłem, to jest ranking
Wspólnoty Samorządowej, który od wielu, wielu lat funkcjonował, więc gwoli ścisłości. A tak
naprawdę ranking Rzeczpospolitej bierze pod uwagę nie bieżący rok zarządzania, tylko 4 lata
wstecz, o ile się mylę, więc mam jakiś udział w tym trzecim miejscu, nie chwaląc się. (Pan
Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka: „Niewielki.”) Tak myślałem, że taka będzie
odpowiedź. Natomiast jeszcze raz powrócę do tej zasadniczej treści wypowiedzi Pana
Prezydenta, że tak naprawdę miasto ma minimalny wpływ na rozwój przedsiębiorczości, na
kreowanie nowych miejsc pracy. Nieprawda, nieprawda i jeszcze raz nieprawda. Płock ma
szansę w ciągu najbliższych czterech lat zejść do poziomu bezrobocia gdzieś w granicach
8%. Jest taka szansa, tylko trzeba się wziąć za pracę, a nie opowiadać okrągłe, piękne
słówka z tej trybuny, na różnych kocykach, konferencjach prasowych, kocing, przepraszam,
przepraszam, za konkretne działania, które dadzą oddech płockim przedsiębiorcom. Można
mówić, że rzeczywiście koniunktura krajowa miała wpływ na to, że w Płocku powstały dwie
galeria handlowe, które dały 1000–1500 miejsc pracy. Można mówić o tym, że coś tam z
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wiatrem przywiało. To nie jest prawdą, że coś, co się zadzieje w Europie od razu rozpościera
się na wszystkie miasta. Jak sobie pojeździmy po Polsce to zobaczymy zróżnicowanie, które
wynika aktywności lokalnych samorządów. Nie jednej osoby – prezydenta, burmistrza, czy
wójta – ale dużego zespołu ludzkiego. W tym również jednym z takich elementów, który miał
na celu zaktywizowanie walki z bezrobociem i kreowanie nowych miejsc pracy była
kontrowersyjna wówczas decyzja, którą cała Platforma krytykowała w Płocku, czyli
powołanie Miejskiego Urzędu Pracy, a dziś się chwali Miejski Urząd Pracy. I dobrze, że się
chwali Miejski Urząd Pracy. I dobrze, że zmienione zostało zdanie na ten temat, bo to było
jedno z kilkudziesięciu konkretnych posunięć, być może za mało, można było dziś na
przykład z perspektywy, wiem że można było więcej zrobić, można było niektóre rzeczy
inaczej zrobić, gdy się patrzy z innego punktu widzenia, ale były też błędy, natomiast były to
działania mające na celu pozytywne zamieszanie. I to pozytywne zamieszanie – cokolwiek
by nie mówił – dało efekty z 20,3% do 11% na koniec kadencji, upraszczając te tabelki. Z
tym nikt nie potrafi polemizować. Dziś jest tendencja odwrotna. Można czarować tutaj,
mówić że jest fajnie, bo jest niewielki wzrost bezrobocia, ale czy 1.400 osób bez pracy to
jest tak, można powiedzieć, ot to niewielki wzrost bezrobocia? Nie można tak powiedzieć, bo
to są konkretne osoby i konkretne rodziny. Widzę w tym wielkie niestety lekceważenie. A
jeśli spojrzymy na stronę internetową Urzędu Miasta, to nie znajdziemy poza Parkiem
Technologicznym żadnych terenów inwestycyjnych. Kiedyś, kiedyś w tych niedobrych
czasach było ich około 1.000. Nie ma terenów inwestycyjnych na stronie internetowej
Ratusza. Proszę wejść na przykład na stronę internetową miasta Toruń, gdzie są
rewelacyjnie opisane, kilkaset terenów inwestycyjnych. Tak się prowadzi aktywną politykę i
współpracę z przedsiębiorcami i inwestorami, a nie tylko stronka internetowa, jak się
otworzy drzwi to pustka i promocja tej strony internetowej. Praca, konkretna praca i
konkretne efekty, być może inne, być może dostosowane do dzisiejszych realiów
gospodarczych, są tutaj kluczem do sukcesu samorządu, do sukcesu w sferze zmniejszania
bezrobocia a nie tylko mówienie na pokaz. Gdybyśmy rozpracowali jako samorząd ten
sztampowy program rozwoju gospodarczego, gdyby rzucił się na ten dokument pełnomocnik
ds. bezrobocia, który jest sto razy bardziej potrzebny niż czterech, czy pięciu innych
pełnomocników plus dziesięciu innych asystentów, gdyby rzucił się na to pełnomocnik ds.
bezrobocia, na przykład – bo to jest zupełnie dobry pomysł – z zespołem, to pewnie by coś
wykombinowali, ale ten dokument sobie leży i czeka na lepsze czasy. Może kryzys
rzeczywiście minie, wtedy się podłączymy pod jakąś ogólnoeuropejską falę rozwoju
gospodarczego. To nie tak. Samorząd powinien być aktywny. Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Arkadiuszowi Iwaniakowi.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Na
pewno mniej emocjonalnie niż na początku, ale odniosę się do kilku stwierdzeń. A
emocjonalnie, dlatego że jest to problem dużego kalibru, jeśli chodzi o miasto Płock, stąd to
wynikało. Jeśli Panowie uznajecie, że to jest hipokryzja i demagogia, to Panów problem. Cóż,
liberałowie tak mają. Ale, jeśli chodzi o pozytywne konkrety, to Panie Prezydencie oczywiście
nie oczekuję jakby pochwały, ale wspominałem o ekonomii społecznej. Jak się wrzuci w
Google, to wychodzą Tychy, Legnica i parę innych rzeczy, Toruń, bo tam wszystko to widać.
To są właśnie spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej. To wszystko jest. A więc
myślę, że też coś jak gdyby podpowiedziałem. A myślę, że największą podpowiedzią jaka
powinna wynikać z mojego emocjonalnego wystąpienia to jest to, że powinniśmy zacząć
pracować nad tym, by ściągnąć do Płocka produkcję, bo to jest najważniejsze, i produkcja
będzie tworzyła na stałe nowe miejsca pracy. Oczywiście galeria nie stworzyła żadnego
nowego miejsca pracy - dyrdymały opowiada Pan były prezydent - bo ona zabiła tylko

46

handel na Starym Mieście i na ulicy Tumskiej. Te sklepy przeniosły się właśnie tam, a nie
tutaj i niestety płacą większe czynsze. Inna rzecz. Oczywiście nie jesteśmy też samotną
wyspą i funkcjonujemy w ramach sytuacji gospodarczej. Natomiast tu przykłady, które
przytoczył mój przedmówca jakby świadczą o tym, że są miasta, które oczywiście one są
gdzie indziej ulokowane itd. - to jest Śląsk, zupełnie inaczej wygląda – wiele z tych miast
jest oczywiście na Śląsku, ale powinniśmy o to walczyć i nie pokazywać miastu, że są od nas
jakby gorsze. Co może samorząd. Oczywiście największe zadania stoją przed władzami
centralnymi i to jakby jest najważniejsze zadanie, jeśli chodzi o walkę z bezrobociem. Ale
oczywiście samorząd może zrobić wiele. Przyjemnie się słuchało naprawdę Starosty
Szydłowieckiego, który opowiadał o rzeczach wręcz niemożliwych, które niestety nie
przynoszą zbyt dużego skutku, jeśli chodzi o Szydłowiec, bo tam bezrobocie jest czterdzieści
kilka procent, ale facet cokolwiek robi, Panie radny, cokolwiek. Staje przed lustrem rano i
patrzy: zrobiłem, trudno, nie udało się. Tym się różnimy. Kolejna rzecz i chyba najważniejsza
dla nas to jest to, o czym wspominał radny Kolczyński, gdzie są nasi parlamentarzyści w
zakresie obwodnic, autostrad. Jeśli nie będzie autostrady czy drogi szybkiego ruchu w
pobliżu Płocka, to oczywiście zapomnijmy o terenach inwestycyjnych, o ściągnięciu tutaj
produkcji. Bo najlepszym przykładem jak wykorzystuje tu swoją szansę, jeśli chodzi o
usytuowanie na mapie kraju, to jest Kutno, z którego powinniśmy czerpać przykłady. Ja
pytając się, co Pan zrobił i prosząc o to, żeby Pan Prezydent co będzie, raport z tego co robi,
to jest między innymi to, czy spotkał się Pan z parlamentarzystami z tego terenu, z koalicją
rządzącą i czemu nie ma tutaj tej autostrady i drogi szybkiego ruchu, i za to powinniśmy
tych parlamentarzystów rozliczyć. Bo fajnie jest się lansować składając kwiaty przy różnego
rodzaju świętach, ale niech się wezmą w końcu do roboty i niech spowodują to, że w planie
Dyrekcji Krajowej Dróg i Autostrad w końcu będzie uwzględniony Płock, a nie lans przy
składaniu kwiatów. Ogródki działkowe – muszę się do tego odnieść, bo oczywiście broniłem,
bronię i bronił będę, dlatego że miasto Płock, co wynika z materiału, po prostu się starzeje i
ci ludzie nie mają innej oferty. Nie ma domu spokojnej starości, nie ma domu dla ludzi
schorowanych, więc gdzie mają chodzić. Oczywiście wszystko to, co Pan Prezydent robi, a
więc te parki, ławeczki, które są, te wszystkie place aktywności, siłownie, super, naprawdę to
popieram, tylko proszę pójść i porozmawiać z tymi działkowcami – to jest dla nich naprawdę
życie. A odnośnie ogródka na Targowej to Panie Prezydencie niestety, a może na szczęście,
nie nagrywamy naszych rozmów, ale przy rozmowie odnośnie studium w ramach tych tzw.
targów, jeśli chodzi o ogrody działkowe, zdecydowaliśmy się, że ogród na Targowej będzie
uwzględniony jako teren przemysłowy. Skoro Państwo tego nie wpisaliście, to my mówimy
bingo i oczywiście głosowaliśmy jak głosowaliśmy. Ale to nie jest nasza wina, Panie
Prezydencie. Ktoś czegoś nie zrobił. I Rada Gospodarcza – fajnie jest, Panie Prezydencie, że
się spotykacie, wypijecie kawę i zjecie ciastko. Co z tego wynika? Bo mnie interesuje, co z
tego wynika, ja bym chciał wiedzieć. Bo chodząc i spotykając się w ramach mobilnego biura
ludzie zadają pytanie: co robicie, Pan jest władza, co robicie? Co mamy odpowiadać? To
tylko i wyłącznie jakby o to chodzi. Jeśli chodzi o Park Przemysłowo – Technologiczny Płocki
– szansa, którą powinniśmy wykorzystać, bardzo dobrze że się buduje budynek i fajnie, że
pracują tam płockie firmy, tylko pytanie jak go skomercjalizujemy, zasadnicze i
najważniejsze, że będzie z tym dość duży problem, ale na dzisiaj fajnie, że się buduje.
Komercjalizacją zajmiemy się. Choć budowa też powinna być jak gdyby przemyślana.
Natomiast tak naprawdę Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny, jeśli byśmy chcieli
powiedzieć ile stworzył nowych miejsc pracy – nowych a nie, że ktoś coś przeniósł, biuro do
budynku czy coś w tym stylu – to tak naprawdę nie mówmy tych cyfr, bo chyba wstyd. Jeśli
chodzi o pełnomocnika, bo do tego też muszę się odnieść, to ja nie mówię, że ma być
kolejna osoba zatrudniona, ale osobiście wolałbym, żeby był tu pełnomocnik, który będzie
aktywnie walczył – i nie mówię tylko pełnomocnik do spraw bezrobocia, ale pełnomocnik,
który będzie wspierał Pana Prezydenta, wyszukiwał w Internecie, który będzie robił różne
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inne rzeczy, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, bo to jest jak gdyby kluczowe. Czy
pomaga i ułatwia życie pełnomocnik ds. straży miejskiej albo Zoo? Czym ten człowiek, ta
osoba będzie się zajmowała naprawdę kompletnie nie wiem. Niech pracuje, bo bardzo
dobrze, jedna osoba bezrobotna mniej, tylko pytam się jakby o sens. Myślę, że po to
przychodzimy tutaj, po to jesteśmy wybierani, by tworzyć takie warunki i w ten sposób jak
gdyby prowadzić również politykę inwestycyjną, i okay bardzo dobrze, że Pan Prezydent nie
rezygnuje z inwestycji, bo chociaż to w tej sytuacji kryzysowej jest dobre, ale wszystko
powinniśmy robić po to, by mieszkańcom Płocka po prostu żyło się lepiej. Będzie im się żyło
lepiej jak będą mieli pracę. Będzie żyło im się lepiej jak będzie im się lepiej jeździło
autobusami, co po części jest robione. Będzie im się żyło lepiej jak będzie odpowiednia
służba zdrowia. Taka jest prawda. I to wszystko jak gdyby w tym zakresie. I myślę, że
dzisiaj jest ten odpowiedni czas, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, co możemy zrobić.
Po to mówimy na przykład o uniwersytecie w Płocku, oczywiście dojściu do uczelni wyższej,
dobrej uczelni wyższej, bo ona będzie ściągała studentów, to miasto ożyje. Przypomnę, w
Poznaniu 1 mld zł studenci zostawiają. To niebagatelna kwota i myślę, że warto również w
konsekwencji, nie wiem, jednej, dwóch czy trzech dekad po prostu o to powalczyć. Te dobre
uczelnie, o czym Pan Prezydent wspomniał, powodują to, że będzie za chwilę komponent
naukowy w Parku, być może, ale dzięki temu, że renomę i prestiż ma Politechnika
Warszawska, tutaj oddział w Płocku, i do tego jakby powinniśmy iść, zabiegać, żeby było
dobre połączenie kolejowe, dobre drogi, rozliczać radnych wojewódzkich. Pytanie: czy Pan
kiedykolwiek się spotkał z radnymi wojewódzkimi albo zaprosił ich na spotkanie? Bo to, czy
się spotkał, mogli nie przyjść, ale czy zaprosił ich na spotkanie, bo przecież tam są
pieniądze... były... w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Albo ci wszyscy fajni posłowie
za 10 tys. zł miesięcznie, którzy też powinni coś dla tego miasta zrobić gdzie oni są? Poza
tym, że składają kwiaty niech w końcu zadbają o to. W końcu jest koalicja i Pan z Platformy
Obywatelskiej między innymi po to, żeby zadbać o to, żeby były te drogi tutaj jak najbliżej.
Jeśli tego nie będzie, to po prostu chociaż nie wiem ile byśmy wiaduktów wybudowali, to
będzie tak jak będzie. I dzisiaj powinniśmy to robić. Ja bym chciał wiedzieć jak promujemy
nasze tereny inwestycyjne, a ich jest dużo i naprawdę nie potrzeba ogródków działkowych
niszczyć. Tym bardziej, że w większości ogrodów działkowych miały być apartamentowce.
Tyle terenów na apartamentowce z widokiem na Wisłę może już nie, ale tego naprawdę nie
trzeba niszczyć. To jest coś czymś się powinniśmy chwalić. Ale jak promujemy nasze tereny
inwestycyjne, jak promujemy naszą współpracę z dużymi przedsiębiorstwami? I myślę, że
posłowie też są od tego, żeby nie tabuny z Warszawy jeździły codziennie o godz. 8 do
Orlenu, tylko tabuny z Płocka szły pracować i jechały płocką komunikacją miejską. Od tego i
to jest rola między innymi i Pana jako gospodarza, ale również posłów, żeby w końcu
potrząsnęli tam w Warszawie, bo tak naprawdę jak popatrzymy ile osób z Warszawy, z
Krakowa przyjeżdża do Płocka pracować dla Orlenu na strategiczne, kierownicze stanowiska,
to czy tak naprawdę jak na to patrzymy nie zalewa nas krew, że ludzie z Warszawy
przyjeżdżają do Orlenu pracować. W Płocku są fachowcy, którzy mogliby objąć te
stanowiska, tylko musi być siła i wola polityczna, a jej po prostu nie znajduję. I to nie jest
przytyk jakby do Pana, bardziej do posłów, którzy w tym zakresie nic nie robią. Dziękuję.”
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 obiecuję,
że bardzo krótko. Pierwsza sprawa – faktycznie, ten materiał, gdyby się nie ograniczył tylko i
wyłącznie do tego, co bardzo perfekcyjnie przygotował MUP i MOPS, pewnie byśmy dawno
już zapomnieli o dyskusji na ten temat i nie byłoby takiej temperatury wysokiej, byłaby ona
bardziej konstruktywna. Także myślę, że warto może wrócić do tego tematu i wrócić do tego
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tematu na sesji, nie wiem, za miesiąc, dwa albo za trzy i uwzględnić te głosy, które się tutaj
działy. Być może wówczas również autor studium, obiecywanego studium, na następną sesję
poświęconą demagogii uwzględniłby tam trzy bardzo ważne elementy na które chciałbym
zwrócić uwagę. Pierwszy to jest reorganizacja Powiatowego Urzędu Pracy. Był to naprawdę
bardzo świetny zabieg, ponieważ nagle, gwałtownie w ciągu jednego dnia bezrobocie w
Płocku spadło o połowę, ponieważ spadł nam balast powiatu. Także był to naprawdę
fantastyczny ruch pozwalający dzisiaj szermować różnymi, fajnymi tekstami, które tutaj
żeśmy dostawali. Drugie – warto by było, żeby w tym studium demagogii pokazało się
zdjęcie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego z roku 2010 i z września 2013
roku. Myślę, że to troszeczkę by się różniło. I również chciałbym, żeby w tym studium
demagogii została dołączona tam analiza histerii, która towarzyszyła powstawaniu w Płocku
Auchan, Galerii Wisła i w konsekwencji paru jeszcze innych rzeczy. Wtedy byśmy mogli
faktycznie sobie pokazać, dać takie konkretne dowody na temat hipokryzji i demagogii. I to
tyle. Myślę, że materiał trzeba uzupełnić, spojrzeć realnie na możliwości Płocka, na wszystkie
zaniedbania, które od wielu, wielu lat, łącznie z czasem, kiedy przez rok czasu miałem być
prezydentem, zostały zrobione, pokazanie sobie silnych i słabych stron tego miasta,
likwidacja słabych a uwypuklanie tych stron mocnych, które dadzą nam szansę w tej
konkurencyjnej walce. Zasypanie nas dzisiaj tutaj danymi dotyczącymi miast śląskich to jest
zupełnie nie na miejscu, bo tak jak by dzisiaj mieszkaniec na przykład, nie wiem,
ekskluzywnego osiedla Imielnica wystawił przed swój dom wszystko to co zgromadził przez
swoje lata a obok tego postawił swój kramik gość, który mieszka na ulicy Otolińskiej, nie
wiem jaki tam jest adres w tym Mariocie... Otolińskiej 25. Także myślę, Panie Prezydencie,
że warto sięgnąć, jeszcze wrócić do tego tematu z uwzględnieniem tego, co w mieście się
dzieje a o czym my po prostu nie wiemy, ponieważ materiał, jak mówię, został niedobrze
przygotowany. Mówiliśmy zresztą o tym na komisji. A z tą demagogią bym uważał. Jeszcze
po 50 latach można sobie tam jakieś historie opowiadać, bo po 50 latach część ludzi po
prostu tego już nie pamięta. Natomiast dokonywanie jakichś zupełnie śmiesznych porównań
sprzed 8 lat nie wytrzymuje próby czasu, bo na tej sali siedzi ¾ ludzi, którzy to dobrze
pamiętają i którzy mogliby dzisiaj wstać i zasypać ludzi sprawujących władzę wcześniej
pytaniami na temat tego, co zrobili przez tamte lata, żeby uatrakcyjnić Płock, nawiązać
dobre kontakty z PKN Orlen, zbudować autostrady, obwodnicę i parę innych rzeczy.
Dziękuję.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka.
Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo! Panie
Przewodniczący! Ja powiem tak. Rzeczywiście materiał został przygotowany przede
wszystkim przez Miejski Urząd Pracy. I z tego, co Państwo mówicie, to akurat działanie
Miejskiego Urzędu Pracy zostało ocenione naprawdę bardzo pozytywnie. Natomiast pod
pojęciem działań w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia można podciągnąć
właściwie każde działanie prezydenta czy jemu podległych służb. Pan, bo tutaj cały czas, ja
nie chciałbym już tutaj do tej demagogii się odnosić, ale Pan radny Iwaniak mówił chociażby
o kwestii działań związanych z drogami ekspresowymi wokół Płocka, działań
parlamentarzystów, prezydenta, wskazywania Kutna. Tutaj oczekiwanie, że nagle w Płocku
powstanie węzeł kolejowy taki jak w Kutnie, jest raczej mało racjonalne. Natomiast ja mogę
oczywiście mówić, że spotkałem się z Prezesem PKP PLK, gdzie rozmawialiśmy o
możliwościach i szansach, tak naprawdę, zaistnienia, czy wybudowania szybkiego połączenia
między Modlinem a Płockiem, która dzisiaj pomimo naprawdę determinacji Prezydenta
Płocka, determinacji Marszałka Województwa, czy Zarządu Województwa, i tak staje pod
poważnym znakiem zapytania, bo pytanie czy te środki po prostu będą na tą inwestycję.
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Więc ja powiedziałem o kilku kwestiach, które mogą mieć wpływ. Oczywiście nie muszą, bo
tutaj ktoś mnie przestrzega z Państwa radnych, że nie wiadomo co z tym lotniskiem będzie.
Oczywiście, że nie wiadomo, czy tam będą potencjalni inwestorzy, czy ich nie będzie. Ale
niepodjęcie rozmów, niepodjęcie działań, konkretnych działań w kontekście uwolnienia tych
terenów inwestycyjnych, byłoby właśnie tego rodzaju zaniedbaniem. I stąd jak gdyby moje
działania, stąd krok dalej, tak naprawdę - podpisanie porozumienia z Aeroklubem i za chwilę
uwolnienie tych terenów. Czy rzeczywiście przyniosą one w perspektywie dwóch, trzech lat
kolejne kilkaset miejsc pracy, to dopiero pokaże rzeczywistość także gospodarcza,
niezwiązana z miastem. My uwalniamy tereny, my pokazujemy możliwości, natomiast czy
przyjdzie ten moment, że ktoś podejmie decyzje, które zaskutkują produkcją tam nowych
elementów, czy produkcja w ogóle czegokolwiek i z nowymi miejscami pracy, to się dopiero
okaże, aczkolwiek taka szansa po prostu jest i bardzo dobrze. Tak samo w kontekście Parku.
Decyzja, proszę mi wierzyć, akurat w kontekście Parku i kwestia komercjalizacji, jak będzie
wyglądała kwestia tego budynku Centrum Usług Korporacyjnych, to była decyzja, która
został podjęta przez Zarząd Parku po naprawdę bardzo, bym tak powiedział, gruntownych
analizach, także akcjonariusza, czyli PKN Orlen. I tutaj zostało to poddane gruntownej
analizie. Jestem przekonany, że ta inwestycja także później potwierdzi jej słuszność. Z
drobnych rzeczy, o których mogę także powiedzieć to to, że przygotowujemy w tej chwili
wizytę na przykład władz jednej z prowincji w Iraku, które mają być w Płocku teraz w
październiku i będziemy rozmawiać na temat tego, co będzie działo się w perspektywie
najbliższych miesięcy. Czy to przyniesie konkretny efekt dla płockich przedsiębiorców dzisiaj
nie wiem, ale ponieważ jest to jakaś szansa staramy się takie działania podejmować i
Państwo o nich także będziecie informowani, jeśli chcecie w postaci jakiegoś materiału, jeśli
nie to na pewno poprzez media, które dosyć szeroko o tych działaniach przecież piszą. Tutaj
nic się nie dzieje bez jak gdyby pewnej transparentności, jeśli chodzi o media. A więc
samorząd jest aktywny, natomiast nie od razu te działania przynoszą konkretne efekty.
Natomiast to, co powiedziałem, kwestia tworzenia nowych miejsc pracy niestety nie odbywa
się poprzez decyzje administracyjne czy samorządu, czy nie wiem dyrektora Miejskiego
Urzędu Pracy. To są działania tak naprawdę przedsiębiorców, którzy te nowe miejsca pracy
po prostu tworzą. Dziękuję.”
Ww. materiał został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 3
wstrzymujące – 4
Materiał: Bezrobocie w Płocku na tle Polski i Mazowsza. Informacja nt. Aktywnych
form rozwiązywania problemu bezrobocia na terenie miasta Płocka. został
przyjęty przez Radę Miasta Płocka.

Ad. pkt 8
Pod głosowanie został poddany protokół z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia
27 sierpnia 2013 roku.
Wynik głosowania:
za – 21
przeciw – 1
wstrzymujące – 1
Protokół nr XXXVII/2013 z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Płocka został przyjęty.
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W tym miejscu obrad została ogłoszona przerwa od godz.14 20 do godz.1530. Obrady
zostały wznowione o godz. 1545.

Ad. pkt 9
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
Projekty uchwał w sprawach:
1. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca 2010
r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz
sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania (druk nr 668)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 668.
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2013 – 2030 (druk nr 669)
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 669 stanowi załącznik nr
11 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do autopoprawki do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 669
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 670)
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 669 stanowi załącznik nr
13 do niniejszego protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 669 stanowi załącznik nr
14 do niniejszego protokołu.
4. zmiany uchwały nr 552/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca
2013 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2013 (druk nr 666)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 666.
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada
2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Płocka (druk nr 667)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 667.
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6. skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013 r. (druk nr 664)
Nie zgłoszono uwag i wniosków do projektu uchwały pomieszczonego na druku nr 664.
7. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 665)
Pan radny Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zgłosił kandydaturę
Pani radnej Joanny Olejnik.
Pani radna Joanna Olejnik wyraziła zgodę na kandydowanie.
Pan radny Arkadiusz Iwaniak zgłosił kandydaturę Pani radnej Bożeny Musiał.
Pani radna Bożena Musiał wyraziła zgodę na kandydowanie.
Pan radny Piotr Kubera zgłosił kandydaturę Pani radnej Grażyny Cieślik.
Pani radna Grażyna Cieślik wyraziła zgodę na kandydowanie.
8. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bielska-Sierpecka” w Płocku i przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Cmentarz Komunalny” w Płocku (druk nr 671)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Wróblewskiemu radcy prawnemu.
Pan Roman Wróblewski radca prawny zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały
pomieszczonego na druku nr 671 – w tytule uchwały w pierwszym wierszu wykreślić wyraz
planu (wyraz ten został wpisany dwukrotnie).

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Pani radnej
Grażynie Cieślik.
Pani radna Grażyna Cieślik członek Komisji Uchwał i Wniosków odczytała wniosek
zgłoszony przez Pana radnego Arkadiusza Iwaniaka.
Treść wniosku:
Zobowiązać Pana Prezydenta Miasta Płocka do przedkładania Radzie Miasta Płocka
sprawozdania z podjętych działań przez prezydenta i podległe jednostki w zakresie
„tworzenia nowych miejsc pracy”. Z wykluczeniem MUP i MOPS. Pierwsze sprawozdanie
na koniec 2013 roku, następne w miesiącach III, VI i X 2014 r.
(załącznik nr 15 do niniejszego protokołu)
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Romanowi
Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „[...] Chciałem
zrozumieć, co to znaczy: z wykluczeniem MUP i MOPS, jak to zinterpretować, Panie
Przewodniczący.”
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Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosiłbym
wnioskodawcę w takim razie, proszę bardzo.”
Pan radny Arkadiusz Iwaniak powiedział: „Z dość prostej przyczyny, bo ani Miejski Urząd
Pracy ani MOPS jakby nie są od tego by tworzyć nowe miejsca pracy. Bardziej mi chodzi o te
wszystkie jednostki podległe, czyli Płocki Park, ten wydział, jak ja to nazywam, Promocji
Gospodarczej. Znaczy wykluczamy je po prostu, bo wiemy co robią, mamy sprawozdanie. W
ten sposób.”
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Teraz
zrozumiałem, okay, to już teraz rozumiem. Znaczy ja nie mam nic do powiedzenia w tej
sprawie.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał ww. wniosek pod
głosowanie.
Wynik głosowania:
za – 13
przeciw – 3
wstrzymujące – 1
Rada Miasta Płocka przyjęła wniosek.
Pod głosowanie zostały poddane projekty uchwał w sprawach:
1. zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca
2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich
zatwierdzania (druk nr 668)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr
668.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 649/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku
zmieniająca uchwałę nr 768/LIII/10 Rady Miasta Płocka z 29 czerwca 2010 r. w sprawie
określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata
2013 – 2030 (druk nr 669)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 669
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 2

53

wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 650/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2013 – 2030
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 (druk nr 670)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 670
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 2
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 651/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2013 stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu.
4. zmiany uchwały nr 552/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca
2013 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na rok 2013 (druk nr 666)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 666.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 652/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 552/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2013 stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
5. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada
2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na terenie Płocka (druk nr 667)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 667.
Wynik głosowania:
za – 17
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 653/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w
sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka stanowi
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
6. skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013 r. (druk nr 664)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 664.
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Wynik głosowania:
za – 9
przeciw – 0
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 654/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w
sprawie skargi Pana Jerzego Żurawskiego z dnia 24 lipca 2013r. stanowi załącznik nr 21
do niniejszego protokołu.
7. wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 665)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 665.
Wynik głosowania:
za – 15
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 655/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w
sprawie wyboru trzech przedstawicieli Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
8. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bielska-Sierpecka” w Płocku i przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Cmentarz Komunalny” w Płocku (druk nr 671)
Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 671
(z autopoprawką).
Wynik głosowania:
za – 12
przeciw – 1
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 656/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Bielska-Sierpecka” w Płocku i przystąpienia do sporządzenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny” w Płocku
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka przedstawił
sprawozdanie z prac między Sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:
• Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka spotkał się z dyrektorami
płockich placówek oświatowych w sprawie organizacji nowego roku szkolnego
2013/2014; brał udział w spotkaniu z chórzystami Chóru Vox Singers i kwartetu
Positive Vibrations z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, laureatami Europejskiej
Olimpiady Chóralnej w austriackim Grazu; spotkał się z młodymi muzykami z
Europejskiej Orkiestry Młodzieżowej Darmstadt; uczestniczył w uroczystości
otwarcia 43. Regat o Puchar Wrzosu i Prezydenta Miasta Płocka (wspólnie z
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Zastępcą Prezydenta p.R.Siemiątkowskim); był obecny na uroczystej inauguracji
roku szkolnego 2013/2014 w LO im. Władysława Jagiełły oraz w Państwowej
Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku; podpisał umowę
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy nowego budynku
komunalnego z 12 lokalami przy ul. Kwiatowej w Płocku; uczestniczył w uroczystej
inauguracji warsztatów pn. „Nowy Rynek – Nowe Pomysły”; spotkał się z Panem
Remigiuszem Paszkiewiczem, Prezesem Polskich Linii Kolejowych S.A., w sprawie
budowy wiaduktu w Płocku; czytał utwory Aleksandra Fredry w akcji narodowego
czytania pn. „Podwieczorek u Hrabiego” (wspólnie z Zastępcą Prezydenta
p.R.Siemiątkowskim); brał udział w uroczystej inauguracji III Dnia Płockich
Inicjatyw Pozarządowych (wspólnie z Zastępcą Prezydenta p.R.Siemiątkowskim);
spotkał się z uczestnikami konferencji pn. „Transplantacja darem życia”;
uczestniczył w wydarzeniach związanych z XI Memoriałem Huberta Wagnera; w
ramach pikniku rodzinnego na osiedlu Skarpa otworzył boisko u zbiegu ulic
Norwida i Asnyka, powstałe z inicjatywy mieszkańców i radnych (jego
wybudowanie sfinansował Urząd Miasta Płocka); był obecny na pikniku
osiedlowym pn. „Piknik na słodkich”; wspólnie z przedstawicielami Zarządu
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A., PKN Orlen S.A., CIFAL oraz
Wodociągów Płockich Sp. z o.o. spotkał się z Panią Elżbietą Bieńkowską Minister
Rozwoju Regionalnego RP; uczestniczył w uroczystej inauguracji Dnia Integracji i
Aktywności Osób Niepełnosprawnych oraz w VII Targach Pracy Osób
Niepełnosprawnych w Płocku; wspólnie z Panem Leszkiem Kurnickim, Dyrektorem
wykonawczym ds. marketingu PKN ORLEN S.A. otworzył nowoczesny plac zabaw
przy Orlen Arenie; był obecny na uroczystości otwarcia sali do zajęć terapii
sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 18 (wspólnie z Zastępcą Prezydenta
p.R.Siemiątkowskim); brał udział w inauguracji spotkania integracyjnego pn.
„Dzień Przyjaznych Serc” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krótkiej w Płocku;
uczestniczył w spotkaniu integracyjnym z okazji „Dnia Budowlanych” w Soczewce;
brał udział w inauguracji III Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych,
zorganizowanym przez Stowarzyszenie De Facto; uczestniczył w 2. Półmaratonie
Dwóch Mostów jako zawodnik; brał udział w uroczystej inauguracji roku
akademickiego 2013/2014 dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku; składał kwiaty
przy Płycie Nieznanego Żołnierza z okazji Dnia Sybiraka; był obecny na otwarciu
wystawy fotograficznej pn. „Niewidoczne Serce ZOO”, zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Płocka Grupa Fotograficzna oraz Miejski Ogród Zoologiczny w
Płocku; uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy przez przedstawicieli
Zarządu Wodociągów Płockich i Zarządu spółki Instal Warszawa S.A. na budowę
oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy; uczestniczył
w uroczystości poświęcenia nowej siedziby NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego;
spotkał się z przedstawicielami zarządów osiedli w ramach Pikniku Rad Osiedli;
brał udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej z okazji 15-lecia Chóru Pueri
Cantores Plocenses; z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka spotkał się z
dziećmi z Miejskich Przedszkoli nr 25 oraz nr 33; uczestniczył w inauguracji
rozgrywek I Ligi Piłki Ręcznej Kobiet 2013/2014 w Płocku; otworzył Targi
Zdrowego Życia, odbywające się w Galerii Mazovia w Płocku; brał udział w
uroczystym otwarciu regat wioślarskich, organizowanych przez Płockie
Towarzystwo Wioślarskie w Płocku; był obecny na „Motocyklowym pożegnaniu
lata” (wspólnie z Zastępcą Prezydenta p.R.Siemiątkowskim); uczestniczył w
spotkaniach z mieszkańcami osiedli: Góry i Ciechomice (wspólnie z Zastępcą
Prezydenta p.R.Siemiątkowskim) oraz Borowiczki; przyjmował interesantów,
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•

•

•

Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka spotkał się z
francuskimi gośćmi wernisażu wystawy malarstwa, rysunku, rzeźby i instalacji
Eugenie Jan, francuskiej artystki z partnerskiego miasta Auxerre; był obecny na
wspólnym spotkaniu płockich organizacji kombatanckich z okazji Dnia Weterana;
wręczał medal za długoletnie pożycie małżeńskie - „Złote Gody”; składał kwiaty na
Płycie Nieznanego Żołnierza (obchody wrześniowe 74 rocznicy wybuchu II wojny
światowej, Dzień Weterana); uczestniczył w posiedzeniu Płockiej Rady Sportu; był
obecny na uroczystości otwarcia zmodernizowanego budynku przy ul. Kolegialnej
19; brał udział w spotkaniach podczas III Dnia Płockich Inicjatyw Pozarządowych;
reprezentował miasto Płock na konferencji zorganizowanej przez Ministra Edukacji
Narodowej dot. realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolach; uczestniczył w
otwarciu ofert w konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i
promocji zdrowia; brał udział w pracach komisji opiniującej najlepsze prace
magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2012/2013, w
związku z ogłoszeniem VIII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka”; brał udział w
wydarzeniach związanych z 2. Półmaratonem Dwóch Mostów; był obecny na
spotkaniu Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników; brał udział
w pracach komitetu organizacyjnego remontu organów i Katedry; składał kwiaty
przy pomniku 13 Straconych, w 71. rocznicę stracenia 13 Polaków; uczestniczył w
uroczystości podsumowania Współzawodnictwa Sportowego Szkół Płockich za rok
szkolny 2012/2013 oraz inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2013/2014; był
obecny na inauguracji IX edycji projektu edukacyjnego DELTAKLUB; spotkał się z
mieszkańcami Osiedla Winiary w sprawie zabezpieczenia boiska „Orlik”;
uczestniczył w posiedzeniu Płockiego Stołu Edukacyjnego; pracował w komisji
rozpatrującej wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Płocka;
uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej;
spotkał się z uczestnikami Międzynarodowych Igrzysk Szkolnych w Windsor
(Kanada),
Pan Krzysztof Izmajłowicz Zastępca Prezydenta Miasta Płocka uczestniczył w
spotkaniach z Zarządami spółek miejskich; uczestniczył w VII Forum Regionów
(forum ekonomiczne); brał udział w uroczystościach Święta Straży Miejskiej;
uczestniczył w zgromadzeniach wspólników spółek miejskich; uczestniczył w
radach nadzorczych spółek miejskich; brał udział w spotkaniu z Radą Mieszkańców
os. Skarpa; brał udział w 43. Zjeździe Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów
Zakładów Oczyszczania Miast; Uczestniczył w uroczystościach Dnia Działkowca;
brał udział w międzynarodowym seminarium pn. „Bezpieczny i zrównoważony
transport miejski”; podpisywał akty notarialne.
Pan Cezary Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka brał udział w
spotkaniu zorganizowanym w Warszawie - Przedsiębiorstwo Kolei Państwowych;
spotkał się z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w celu omówienia
realizowanych inwestycji; spotykał się z interesantami ws. inwestycji i remontów
na terenie miasta Płocka; brał udział w konferencji nt. eksportu w praktyce,
zorganizowanej przez pełnomocnika ds. współpracy z podmiotami prywatnymi;
uczestniczył w warsztatach nt. rewitalizacji realizowanych przez Wydział Strategii
Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury; uczestniczył w uroczystych obchodach
jubileuszowych Polskiego Związku Łowieckiego w Płocku; spotykał się z
podmiotami zainteresowanymi współpracą z Gminą Miasto Płock; uczestniczył w
Radzie Nadzorczej PPPT; spotkał się z Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego.
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Ad. pkt 11
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przedstawił sprawozdanie z
prac między sesjami Rady Miasta Płocka. Poinformował, że:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

uczestniczył, przy aktywnej pomocy Komisji Rewizyjnej, w wyjaśnianiu wątpliwości
dotyczących wypłat diet w jednej z rad osiedlowych,
20.09.2013 r. otwierał wspólnie z Panem Prezydentem piknik przy udziale
wszystkich rad osiedlowych,
17. 09.2013 r. uczestniczył w spotkaniu z Radą Mieszkańców Osiedla Imielnica,
pełnił dyżur przewodniczącego i przyjmował interesantów,
podpisywał dokumenty i korespondencję,
brał udział w pracach komisji merytorycznych Rady Miasta Płocka,
przygotowywał sesję Rady Miasta Płocka,
Pan Lech Latarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka: 1.09.2013 r.
uczestniczył w obchodach rocznicowych z okazji wybuchu II wojny światowej w
Stanisławówce oraz przy Płycie Nieznanego Żołnierza; w dnia 6-9.09.2013 r.
uczestniczył w wyjeździe delegacji miasta Płocka do Żytomierza na Ukrainie
(delegacja brała udział w obchodach 1129. rocznicy założenia miasta Żytomierz);
13.09.2013 r. uczestniczył w uroczystościach z okazji „Dnia Przyjaznych Serc” w
Domu Pomocy Społecznej w Płocku; 17.09.2013 r. uczestniczył w uroczystościach
z okazji Dnia Sybiraka (złożył kwiaty na Płycie Nieznanego Żołnierza);
18.09.2013r. uczestniczył w otwarciu wystawy fotograficznej pt. „Niewidoczne
serce ZOO” w Płockiej Galerii Sztuki; 20.09.2013 r. uczestniczył w pikniku
integracyjnym rad osiedli; przyjmował interesantów; pracował w komisjach Rady
Miasta Płocka,
Pan Tomasz Korga Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w
festynie Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska”; pracował w komisjach Rady
Miasta Płocka; przyjmował mieszkańców miasta,
Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka uczestniczył w
obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej; uczestniczył w spotkaniu
rady osiedla z mieszkańcami w Borowiczkach, jak również na osiedlu Podolszyce
Północ;
uczestniczył
w
międzynarodowym
seminarium
„Bezpieczny
i
Zrównoważony Transport Miejski; uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku
Miast Nadwiślańskich; przyjmował interesantów.

Pan
Artur
Jaroszewski
Przewodniczący
Rady
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta za pomoc w pracy.

Miasta

Płocka

podziękował

Ad. pkt 12
Podczas obrad XXXVIII Sesji Rady Miasta Płocka następujący radni złożyli interpelacje na
piśmie:
1/ Pan radny Tomasz Maliszewski złożył na piśmie następujące interpelacje:
−

dot. sygnalizacji świetlnej (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu)
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Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: dot. montażu sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych przy ul. Kolegialnej.
Uzasadnienie interpelacji: Aktualnie przejście przez ul. Kolegialną na wysokości Szkoły
Muzycznej wymaga długiego okresu oczekiwania i stanowi niebezpieczeństwo dla
pieszych, w tym szczególnie dzieci. Proszę o rozważenie możliwości montażu sygnalizacji
sterowanej ręcznie przez pieszych bądź zatrudnienie osoby, która będzie przeprowadzała
dzieci przez ulicę.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: −

dot. ul. Ośnickiej (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 25 do niniejszego
protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy ulicy Ośnickiej.
Na prośbę mieszkańców ul. Ośnickiej i ul. Dziedziniec zwracam się do Pana Prezydenta o
pilne wyremontowanie nawierzchni ul. Ośnickiej.
Aktualny stan nawierzchni zagraża bezpiecznemu poruszaniu się pojazdów wzdłuż ulicy.
Uzasadnienie interpelacji: Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: −

dot. ul. Sienkiewicza (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 26 do
niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: dot. uciążliwego dymu na ul. Sienkiewicza.
Uzasadnienie interpelacji: Mieszkańcy bloków znajdujących się w pobliżu ul. Sienkiewicza
skarżą się na wydobywający się z komina Zakładu Karnego uciążliwy dym. W związku z
powyższym bardzo proszę o interwencję w tej sprawie odpowiednie służby podległe Panu
Prezydentowi.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: −

dot. ul.Gintera (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 27 do niniejszego
protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: problem zalewanych garaży samochodowych przy ul.
T.Gintera.
Uzasadnienie interpelacji: W nawiązaniu do odpowiedzi o nr WOP-I-RO.0003.1043. 2013.
AK WRM.IV.0001.04.2013.AM z dnia 14.06.2013 r. oraz dot: WOP-I-RO.0003.1071. 2013.
AK WRM.IV.0001.09.2013.AM z dnia 01.07.2013 r. na interpelacje, uprzejmie proszę o
informację jakie działania zostały podjęte przez MTBS Sp. z o.o. Właściciela terenu działki
w pobliżu ul. Gintera w celu odwodnienia terenów garaży i likwidacji tworzących się tam
zastoisk wodnych.
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−

dot. terenu przy ul.Padlewskiego 3 (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr
28 do niniejszego protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: Dotyczy wysprzątania terenu znajdującego się przy bloku
Z.Padlewskiego 3.
Uzasadnienie interpelacji:
Mieszkańcy posesji przy ul. Z.Padlewskiego 3 proszą o wysprzątanie terenu znajdującego
się za blokiem, ustawienie śmietników oraz pojemników na psie odchody.
2/ Pani radna Magdalena Lewandowska złożyła na piśmie następującą interpelację:
−

dot. G2 (kserokopia interpelacji stanowi załącznik nr 29
do niniejszego
protokołu)
Treść interpelacji
Przedmiot, temat interpelacji: proszę o informację jak zostały rozwiązane problemy
kadrowe likwidowanego przez wygaszanie Gimnazjum nr 2 w Płocku w roku szkolnym
2013/14, a także jakie są plany co do obecnie zatrudnionych nauczycieli, pracowników
administracji, obsługi na rok szkolny 2014/2015.
Uzasadnienie interpelacji:Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Załączniki: Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

Ad. pkt 13
Zebrani nie zabrali głosu w punkcie 13 porządku obrad.

Ad. pkt 14
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu
Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
Pan Roman Siemiątkowski Zastępca Prezydenta Miasta Płocka powiedział: „Informacja
na XXXVIII Sesję Rady Miasta w dniu 24 września na temat złożonych interpelacji radnych
Rady Miasta Płocka. W terminie od dnia 27 sierpnia 2013 roku do dnia 23 września 2013
roku radni Rady Miasta Płocka złożyli 65 interpelacji (13 interpelacji na XXXVII Sesji Rady
Miasta Płocka, 52 interpelacje między sesjami Rady Miasta Płocka). Odpowiedź na 5
interpelacji w gestii Prezydenta Miasta Płocka, odpowiedź na 7 interpelacji w gestii
Zastępcy Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej, odpowiedź na 25 interpelacji w gestii
Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych, odpowiedź na 24 interpelacje w gestii
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. rozwoju i inwestycji, odpowiedź na 3 interpelacje
w gestii Sekretarza Miasta Płocka i odpowiedź na 1 interpelację w gestii Skarbnika Miasta
Płocka. Udzielono odpowiedzi na 38 interpelacji. Termin na udzielenie odpowiedzi na
pozostałe 27 interpelacji jeszcze nie upłynął. Od początku kadencji radni Rady Miasta
Płocka zgłosili 1281 interpelacji.” Następnie Pan Roman Siemiątkowski Zastępca
Prezydenta Miasta Płocka przekazał informację w sprawie wniesienia udziałów do spółek
prawa handlowego, w których Gmina Miasto Płock posiada 100% udziałów (akcji) w
kapitale zakładowym lub w których jej udział przekracza 50% udziałów (akcji) w kapitale
zakładowym. Powiedział: „W wykonaniu §9 uchwały nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z
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dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i
akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach informuję o wniesieniu udziałów, akcji do
następujących spółek prawa handlowego:
1/ Wisła Płock S.A.
1. w wykonaniu zarządzenia nr 3495/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6
września 2013 roku w sprawie wniesienia do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna z
siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższeniem
kapitału zakładowego uchwałą nr 27/WZ/2013 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki sporządzoną za repertorium A nr 3854/2013 w dniu 9
września 2013 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
2.000.000,00 zł w drodze emisji 20.000 nowych akcji imiennych z serii K o
numerach od nr K-141647 do nr K-161646 o wartości nominalnej 100,00 zł każda
akcja, skierowanych do akcjonariusza Gminy Płock, któremu przysługuje prawo
poboru, subskrypcja zamknięta.
2. Akcje z serii K o numerach od nr K-141647 do nr K-161646 zostały pokryte
wkładem pieniężnym pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie
miasta Płocka na 2013 rok, dział 926, rozdział 92695, § 6010, zadanie nr
04/BNW/I/G – Wisła Płock S.A., przez co akcjonariusz spółki Gmina Płock objął
20.000 akcji imiennych serii K.
2/ Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
1. Zważywszy, że w dniu 11 września 2013 roku została zawarta umowa nr 78/WGMI-ZG/Z/2370/2013 pomiędzy Gminą Miasto Płock a Spółką Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w sprawie finansowania i zasiedlania lokali
mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5, powstałych przy udziale finansowym Miasta Płocka w
budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 65 w Płocku oraz przy wsparciu
finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w wykonaniu zarządzenia nr
3532/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2013 roku w sprawie
wniesienia do Spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na
podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą nr 16/ZW/2013 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 września 2013 roku dokonano
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 824.500,00 zł poprzez ustanowienie
1.649 nowych i równych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł, objętych przez
wspólnika spółki Gminę Miasto Płock.
2. Udziały w kapitale zakładowym zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym
pochodzącym ze środków zabezpieczonych w budżecie miasta Płocka na 2013,
dział 700, rozdział 70021, §6010, zadanie nr 06/BNW/I/G – Miejskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.”
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Szanowni
Państwo, w Sprawach różnych chciałbym jeden komunikat Państwu zasygnalizować.
Mamy coraz większe problemy techniczne z aparaturą nagłaśniającą, stąd apel Panów,
którzy nam tutaj zarządzają sprzętem z prośbą do mnie, a moja prośba dalej przekazana
do Państwa, próbujmy maksymalnie delikatnie obchodzić się z tą częścią sprzętu
zwłaszcza, która wystaje ponad pulpit. To są podobno najbardziej wrażliwe elementy.
Jeżeli do końca kadencji nie będziemy za często tak robić, to może dojedziemy i możemy
będziemy się słyszeć.[...] W ostateczności czekają nas wycieczki do mównicy.[...]”
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Ad. pkt 15
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady XXXVIII 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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